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sintese 

1 . No discurso que pronunciou 
ao deixar o cargo de Presidente da 

Republica, o Presidente Ernesto 
Geisel afirma: "Realizamos, nesses 

cinco anos, tarefa ingente, 
obedecendo, com determinac;ao e sem 

fraudar a confianc;a em n6s 
depositada, os ditames da nossa 

Revoluc;ao: com ordem garantida e 
desenvolvimento integrado, 

proporcionar o progresso nacional, 
objetivando assegurar bem-estar 

ao homem brasileiro." Para o 
Presidents Geisel, apesar dos 

"bruscos desbalanc;os na con juntura 
mundial, tivemos insofismavel 

crescimento real e seguro, posto que nao 
brilhante, da economia do pais" e, por 

esse motivo, "somos hoje uma Nac;ao 
que se projeta mais e mais no 

cenario mundial, amadurecida e 
responsavel, gozando de s6lida 

credibilidade internacional e dia a dia 
menos vulneravel a pressoes quaisquer 

que venham do exterior". Pagina 7. 

2. As visitas dos Presidentes Carter, 
Giscard d'Estaing e Ramalho Eanes 

ao Brasil e do Presidents 
brasileiro a Republica Federal da 

Alemanha, Mexico, Uruguai e Paraguai 
foram os destaques na politica 

externa brasileira, segundo revela o 
Presidents Geisel em sua Mensagem ao 

Congresso Nacional, por ocasiao da 
abertura da Sessao Legislativa. 

Alem disso, ele cita a visita 
de quase todos os Chanceleres 

sul-americanos e de varios outros paises 
com os quais o Brasil mantem 

relac;oes de amizade e ressalta a 
assinatura do Tratado de Cooperac;ao 
Amazonica como "mol de autentico para 
a cooperac;ao no Continents". 
Geisel destaca tambem os entendimentos 
mantidos sabre "a del icada questao 
do aproveitamento de recursos hidricos" 
e assinala que "na Africa, o Brasil 
reforc;ou os lac;os de cooperac;ao 
economica e de amizade politica, e 
manteve firme seu apoio a 
autodeterminac;ao, a luta contra o 
racismo e contra todas as formas de 
interferencia extern a". Segundo 
o Presidents brasileiro, 1978 foi o ano 
em que se firmaram em novo patamar 
todos os aspectos do relacionamento com 
os Estados Unidos, "na base da 
compreensao e do respeito mutuos ", 
enquanto que com a Europa Ocidental 
e Japao reforc;aram-se os lac;os 
de cooperac;ao economica e teceram-se 
os de consulta politica. 
0 Primeiro-Mandatario brasileiro 
aponta ainda a participac;ao do Brasil 
nos varios organismos internacionais, 
especialmente nas Nac;oes Unidas 
e na OEA, on de "manteve-se fie I 
aos principios de soberania, igualdade 
entre as nac;oes, nao-intervenc;ao, 
respeito mutuo, e soluc;ao pacifica 
de controversias ", tendo tambem 
defendido, nos organismos economicos 
internacionais "uma ordem 
economica internacional mais justa, 
o direito de acesso aos mercados 
e as tecnologias avanc;adas ", 
assumindo uma posic;ao construtiva 
em todos esses entendimentos, que, 
"ali ada a credibilidade que 
a politica externa brasileira granjeou 
nesses ultimos anos, tornaram a opiniao 
brasileira procurada e acatada ". Pagina 9. 
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3. Na recep<;:ao oferecida ao 
Vice-Presidents da Nigeria, 

Shehu Musa Yar'Adua, o Vice-Presidents 
brasileiro, Adalberto Per·eira dos 

Santos, enfatiza as afinidades 
existentes entre os povos do Brasil 

e da Africa, num parentesco de espirito 
que "reclamava um entendimento 

mais amplo e mais intenso, que 
pusesse em evidencia as 

semelhan<;:as de nossa forma<;:ao e nos 
permitisse preservar os elementos 

dessa preciosa heran<;:a comum ". 
Adalberto Pereira nota os resultados 

alcan<;:ados no relacionamento 
Brasil-Nigeria, com urn crescenta 

.. intercambio bilateral, e observa que 
tanto o Brasil quanta a Nigeria terao 

sempre interesse em tamar as medidas 
que se fizerem necessarias para 

evitar as distor<;:oes que possam 
produzir-se no intercambio bilateral", 

pais "estamos conscientes 
de que o comercio internacional 

e uma avenida de duas maos ". 
Ao agradecer, o Vice-Presidents nigeriano 

afirma que as perspectivas de 
coopera<;:ao entre os dais paises sao 

ilimitadas, pais "como paises 
pertencentes ao assim chamado 

Terceiro Mundo compartilhamos esperan<;:a 
e aspira<;:oes comuns". E continua: 

"Nossos objetivos comuns dirigem-se a 
busca de caminhos e meios para 

manter urn clima politico saudavel em 
nossos respectivos territ6rios, 

o que nos conduzira a explora<;:ao 
e ao desenvolvimento dos recursos 

naturais disponiveis para o beneficia 
de nossos povos ". Paginas 31 e 78. 

4. Ao despedir-se do cargo de M inistro 
de Estado das Rela<;:oes Exteriores 

que ocupou durante o Governo 
do Presidente Ernesto Geisel, o Chanceler 

Azeredo da Silveira faz urn balan<;:o 
da politica externa brasileira, 

bern como da situa<;:ao polftica 
internacional, caracterizada por "urn 

notavel jogo de pressoes e 
contrapressoes nos eixos Leste-Oeste 
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e Norte-Sui e, tambem, dentro de cada 
uma dessas areas". Segundo Silveira, "a 
politica externa do Governo Geisel 
esteve a servi<;:o dos grandes 
objetivos permanentes do Brasil, isto e, 
da preserva<;:ao da soberania nacional 
e do respeito ao pactuado, 
da promo<;:ao do desenvolvimento 
economico e social do pais e do homem 
brasileiro e da seguran<;:a nacional. 
Dentro desses objetivos amplos, 
moveu-se ela com sentido ecumenico 
e pragmatico, procul"ando afinar-se 
com o pensamento e aspira<;:oes 
do povo brasileiro ". Pagina 39. 

5. 0 expressivo resultado do aumento 
do comercio brasileiro com os paises 
da ALALC e da Comunidade Economica 
Europeia e apontada pelo 
Chanceler Azeredo da Silveira, por 
ocasiao do lan<;amento do Forum 
das Americas, em Brasilia, em janeiro 
deste ano. No seu pronunciamento, 
Azeredo da Silveira diz que esse resultado 
tra<;a, nitidamente, "o novo perfil 
da presen<;a comercial externa do pais, 
traduzindo as op<;6es fundamentais 
de nosso relacionamento internacional ". 
mostrando tambem que "nao sao 
gratuitos ou precipitados 
nossos reiterados prop6sitos de 
coopera<;:ao com os paises em 
desenvolvimento da America Latina, 
da Africa e da Asia e que 
a solidariedade com tais paises dispensa 
a ret6rica e e capaz de produzir frutos 
concretos e quantificaveis ". 
Silveira explica ainda que o Governo 
esta consciente da importancia 
do empresariado e da livre iniciativa 
como instrumento de tertii aproximacao 
entre os paises e fator 
de progresso coletivo, pais "temos 
presents que as rela<;:oes entre as nacoes 
nao se cingem aos cantatas de 
governo e "OS empresarios sao 
aliados e auxiliares da a<;:ao diplomatica, 
ja que se encontram tambem 
empenhados em criar condicoes para 
que se materializem, em beneficios 
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recfprocos, as coincidencias de 
interesse entre os pafses, o que 

certamente contribuira para r-eduzir ou 
anular eventuais divergencias em 

seus relacionamentos ". 
Para Silveira, o Forum das Americas 

e uma clara demonstra<;:ao da similitude 
de preocupa<;:6es e pode servir de 

instrumento para o desenvolvimento 
e aperfei<;:oamento das rela<;:6es 

internacionais. 
0 Presidente do Forum das Americas, 

Mario Garnero, assevera que "essa 
institui<;:ao nasce com o proposito 

de ajudar a incrementar, pela via 
da iniciativa privada, 

o intercambio economico e cultural 
entre nossos povos, refletindo 

as aspira<;:6es de prosperidade e 
bem-estar que animam a 

cad a qual das na<;:6es do continente ". 
Para Mario Garnero, o Forum das 

Americas e uma institui<;:ao que, 
complementando as a96es governamentais, 

no ambito das americas, ajudara 
a aproximar o empresariado continental 

seja pelo exame de oportunidades 
que possam ser aproveitadas 

em beneficia comum, seja pela 
colabora~;ao sistematizada em pianos 

e programas economicos, 
sociais e culturais, seja pelos encontros 

e troca de pontos de vista capazes 
de gerar um grau maior de 

entendimento "inclusive em torno 
das controversias que naturalmente 

existem na complexa vida de 
povos e na<;:6es". Pagina 49. 

6. 0 Ministro de Estado das Rela<;:6es 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da 

Silveira, ao recepcionar 
o Ministro dos Negocios Estrangeiros 

do Senegal, Moustapha Niasse, 
frisa que as rela<;:6es entre os dois 

pafses sao hoje extremamente fecundas, 
pois foram facilitadas pela base 

historica comum e pelo constante dialogo 
existente entre os dois povos. 

Segundo Silveira. os contatos entre os 
povos brasileiro e senegales 

tornaram-se crescentemente densos, 
permitindo maior conhecimento recfproco, 
enquanto que a coopera<;:ao entre 
os dois Governos atingiu nfve·is ja 
bastante satisfatorios. E revela o 
Chanceler do Brasil: 
"E inten<;:ao do Governo brasileiro 
impulsionar ainda mais a coopera<;:ao 
bilateral, explorando, para tanto, todas as 
oportunidades existentes. Pafses em 
desenvolvimento como o Brasil e o 
Senegal devem criar e desenvolver 
formas proprias de coopera<;:ao 
horizontal, isentas dos pad roes 
de domina<;:ao que caracterizam 
a dependencia ". Em sua opiniao, a vis ita 
de Moustapha Niasse "vem estimular 
ainda mais os esfor<;:os de aproxima<;:ao 
bilateral e refor<;:ar a vontade 
polftica de coopera<;:ao entre nossos 
do is Governos ". 0 Chanceler senegal as, 
por sua vez, destaca o Brasil como 
exemplo de convivencia racial, 
modelo para as na<;:6es africanas, 
e manifesta o desejo de seu pais 
no sentido de estreitar os la9os com 
o Brasil por todos os meios possfveis. 
Na solenidade de assinatura 
do Protocolo Adicional ao Acordo 
Cultural Brasil-Senegal, 
Azeredo da Silveira enfatiza que 
esse e mais um instrumento para 
dinamizar e aprofundar o intercambio 
cultural entre os dois pafses. 
que se estendera as areas dos meios de 
comunica<;:ao de massa, devendo 
permitir o desenvolvimento das rela<;:6es 
polfticas e economicas entre os dois 
pafses, que poderao "produzir 
OS frutOS de que sao potencialmente 
capazes". Paginas 55 e 91. 

7. Na assinatura do Tratado de Amizade 
e Coopera<;:ao e do Acordo sabre 
Coopera<;:ao Cultural entre Brasil e 
Cabo Verde, o Ministro de Estado 
das Rela<;:6es Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, 
ressalta que o documento firmado cria 
um mecanismo permanente que 
permitira acompanhar, de forma ordenada, 
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o desenvolvimento do relacionamento 
bilateral em todos os seus aspectos 

e preve normas especfficas 
para o intercambio de estudantes e 

para o exercfcio de profiss6es 
liberais e tecnicas em cada urn dos 

pafses. Em resposta, o Secretario-Geral 
do Ministerio dos Neg6cios 

Estrangeiros da Republica 
de Cabo Verde, Jorge Carlos Almeida 

da Fonseca, opina que Brasil e 
Cabo Verde sao nac;:6es cujo processo 

de formac;:ao revela inequfvocas e 
visfveis convergencias, que 

poderao constituir-se numa colaborac;:ao 
sincera e frutuosa ainda que "por 

circunstancias diferentes e atinentes 
a processos e ritmos desiguais 

de fol"mac;:ao hist6rico-social, 
nao haja identidade vital na 

interpretac;:ao dos fen6menos 
mundiais". Ainda em Brasilia, por 

ocasiao da abertura das reuni6es de 
trabalho entre os dais pafses, 

o Secretario-Geral das Relac;:6es 
Exteriores, Daria Moreira de Castro Alves, 

salienta a cooperac;:ao desenvolvida 
entre brasileiros e cabo-verdianos, 

"cujos resultados ja obtidos nessi;'l area 
demonstram a existencia de 

possibilidades ainda nao devidamente 
exploradas de cooperac;:ao tecnica 

entre pafses em desenvolvimento". 
Paginas 63, 92 e 11 o. 
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8. 0 Secretario-Geral das 
Relac;:6es Exteriores, Daria Moreira 
de Castro Alves, por ocasiao do 
almoc;:o oferecido a delegac;:ao oficial 
do Governo chines - chefiada 
pelo Vice-Primeiro-Ministro da Industria 
do Petr6leo, Chang Wen-Pin -
aponta o crescente intercambio 
verificado entre 
o Brasil e a China em epoca recente. 
Dario de Castro Alves relembra 
as palavras proferidas pelo Ministro 
de Estado das Relac;:6es Exteriores, 
Azeredo da Silveira, 
em agosto de 1974, quando da visita 
da Missao Comercial chinesa 
ao Brasi I, e pond era que "para o bern 
de seus povos, o Brasil e a China 
devem incrementar significativamente seu 
intercambio econ6mico e, no 
mesmo espfrito, continuar a oferecer 
sua contribuic;:ao aos esforc;:os dos 
pafses que enfrentam o desafio 
do seu desenvolvimento soberano 
e auto-sustentado ". 
0 Secretario-Geral fala ainda das 
semelhanc;:as existentes nos 
esfon;os de modemizac;:ao dos dais paise!':, 
"no que se refere a magnitude 
dos desafios a serem enfrentados 
e na correspondente determinac;:ao 
de ambos os povos para superar 
esses desafios ". Pagina 71. 
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ernesto geisel transmite chefia 
da nac;ao a joao figueiredo 

Discurso do Presidente Ernesto Geisel, 
no Palacio do Planalto, 
em 15 de marc;o de 1979, 
ao transmitir o cargo de Presidente da Republica 
ao General Joao Baptista de Oliveira Figueiredo. 

Nesta cer1moma tao singela e formal, 
ap6s haver Vossa Excelencia, Senhor Joao 
Baptista de Oliveira Figueiredo, tornado 
posse como Presidents da Republica, pe
rante o Congresso Nacional, cabe-me trans
mitir a Chefia da Nac;ao, entregando-lhe o 
sfmbolo da autoridade presidencial. 

Fac;o-o com profunda e justificada satisfa
(fao par ver Vossa Excelencia ascender a 
Suprema Magistratura do Brasil, cargo que 
- tenho plena convicc;ao - exercera bri
lhantemente, com suas aptidoes pessoais, 
provadas e confirmadas ao Iongo de toda 
uma existencia dedicada a causa publica. 
Satisfac;ao par libertar-me, ap6s cinco lon
gos anos absorvidos por incessantes tra
balhos e cuidados, da imensa responsabili
dade, inerente ao exercfcio do Governo, 
que sabre mim pesava, e tambem por liber
tar-me para ir e vir discretamente a s6s 
quando isso me apetecer, para viver a vida 
pacata de urn simples cidadao, para dizer, 
alto e born sam, o que quiser e para criti
car como tantos, com acrimonia impiedosa 
mas gratificante, as ac;oes e omissoes dos 
outros. Satisfac;ao ainda, par poder reco
lher-me ao lar com a consciencia tranquila 
de haver cumprido, sem omissao, o meu 
alto dever, dentro do limite de minhas 
forc;as. 

Realizamos, nesses cinco anos, tarefa in
gente, obedecendo, com determinac;ao e 
sem fraudar a confianc;a em nos deposi· 

tada, os ditames de nossa Revoluc;ao: com 
ordem garantida e desenvolvimento inte
grado, proporcionar o Progresso Nacional, 
objetivando assegurar bem-estar ao ho
mem brasileiro. 

economia brasileira teve crescimento 
real e seguro 
Num perfodo de tao fortes e bruscos des
balan(fos na conjuntura mundial, tivemos 
insofismavel crescimento real e seguro, 
posto que nao brilhante, da economia do 
pafs. Realizamos, sem duvida, efe~ivo pro
gresso social, melhorando a qualldade da 
vida da populac;ao, tanto nos grandes cen
tros apinhados de migrantes, como no in
terior ainda desassistido de muito. A inte
grac;ao nacional tornou-se mais s61ida e 
Intima, pela maior vinculac;ao das diferen
tes areas do pafs, pelo continuo esforc;o 
para veneer os desequilfbrios regionais e, 
notadamente, pelo extraordinario espfrito 
de uniao que caracteriza nossa gente. So
mas hoje uma Nac;ao que se projeta mais 
e mais no cenario mundial, amadurecida e 
responsavel, gozando de salida credibili
dade internacional e dia a dia menos vul
neravel a pressoes quaisquer que venham 
do exterior. Somas urn povo que se reen
contra, alvissareiro, com sua destinac;ao 
democratica, aperfeic;oando gradualmente 
suas instituh;:oes polfticas e sua dinamica 
partidaria. 
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Todas as realizac;6es que se possam apon
tar em meu Governo sao fruto, em essen
cia, de urn continuo e coordenado esforc;o 
comum em que me cabe reconhecer e 
agradecer: a atuac;ao esclarecida e opera
sa dos ilustres Ministros de Estado; a co
operac;ao harmonica dos Poderes Legisla
tivo e Judiciario; a coesao das Forc;as Ar
madas; o entrosamento com os Governos 
Estaduais; o apelo permanente da Alianc;a 
Renovadora Nacional; o trabalho produtivo 
dos diferentes escal6es e entidades gover
namentais, particularmente de seu corpo 
de funcionarios e, sobretudo, com desta
que especial, a compreensao e apoio do 
povo que, resignado e born, em meio as 
naturais dificuldades da vida, em todos os 
recantos do nosso imenso pafs, onde com 
ele pude conviver, em as vezes breves en
contros, mas sempre em reencontros de 
elevados sentimentos cfvicos, soube mani
festar enternecedora comunhao e simpatia 
na frase, no gesto, na comoc;ao contagian
te com a pessoa de seu Presidente. 

Essas, alias, as fontes do realento na dura 
jornada presidencial, em que ha de reno
var-se diariamente o animo para enfrentar 
dificuldades de grandeza correspondente a 
magnitude das aspirac;6es de nossa gente. 

Dificuldades que Vossa Excelencia igual
mente enfrentara, pois sempre existiram 
e existirao, pr6prias de urn pais continente 
cuja infra-estrutura ainda nao se ajusta ao 
fmpeto de progredir com celeridade cres
cente, dificuldades pr6prias de uma nac;ao 
jovem, em franca evoluc;ao, inabalavelmen
te determinada a realizar, sem mais de
:nora, o destino grandioso que Deus lhe 
reserva. 

Fac;o votos, Senhor Presidente, de que sob 
a conduc;ao esclarecida e energica de Vos
sa Excelencia, prossiga o pafs em sua 
marcha ascensional para esse futuro bern 
mais adulto de grandeza, de justic;a e 
de paz. 

E, em particular, que nossa vulneravel e 
tenra democracia brasileira - na imanen
te relatividade que e o que lhe assegura 
oportunidades sempre novas de adaptac;ao 
e melhoria crescentes - se robustec;a e 
reafirme como uma democracia bern inte
grada nos pianos economico, social e po
litico. 

A Vossa Excelencia, Senhor Presidente, 
que Deus o proteja. (*) 

(*) 0 discurso de posse do General Joao Figueiredo sera publicado par esta Revista, em seu n.o 21. 
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na mensagem ao congresso, 
geisel cita OS exitos da 

politica externa 

Trecho sobre polftica externa, extrafdo 
da Mensagem do Presidente Ernesto Geisel ao 
Congresso Nacional, em 1.0 de marco de 1979, por 
ocasiao da abertura da Sessao Legislatlva. 

as grandes linhas de a~iio 

As grandes linhas de ac;ao do Governo bra
sileiro, em 1978, constitufram urn desdo
bramento e aprofundamento daquelas dire
trizes gerais, que estao descritas na lntro
duc;ao a esta Mensagem. 

Vale acentuar que, neste ultimo ano de 
mandata, a atividade diplomatica atingiu 
tal intensidade que se pode afirmar que 
se colheram os frutos da compatibilidade 
entre a polftica externa e as interesses 
mais permanentes da nac;ao brasileira. 

Assim, visitaram o Brasil, os Presidentes 
Carter, Giscard d'Estaing e Ramalho Eanes. 
0 Presidents Ernesto Geisel visitou como 
convidado oficial a Republica Federal da 
Alemanha, o Mexico, o Uruguai e o Pa
raguai. 

Visitaram o Brasil quase todos as chance
lares sul-americanos e de varios outros 
pafses com que o Brasil entretem relac;6es 
de amizade e cooperac;ao. Grande numero 
de Ministros de Estados estrangeiros esti
veram no Brasil para conversac;oes de na
tureza economica. 

Foi assinado o Tratado de Cooperac;ao 
Amazonica, molde autentico para a coope-

rac;ao no Continents; no Prata, a delicada 
questao do aproveitamento de recursos 
hfdricos foi encaminhada; na Africa, o 
Brasil reforc;ou as lac;os de cooperac;ao 
economica e de amizade polftica, e man
teve firme seu apoio a autodeterminac;ao, 
a luta contra o racismo e contra todas as 
formas de interferencia externa. 

Com as Estados Unidos da America, 1978 
foi o ana em que se firmaram em novo 
patamar todos as aspectos do relaciona
mento, na base da compreensao e do res
peito mutua; com a Europa Ocidental e 
Japao reforc;aram-se as lac;os de coopera
c;ao economica e teceram-se as de consul
ta polftica. 

Nas Nac;oes Unidas e na Organizac;ao dos 
Estados Americanos, o Brasil manteve-se 
fiel aos princfpios de soberania, igualdade 
entre as nac;oes, nao-intervenc;ao, respeito 
mutua, e soluc;ao pacifica de controversias. 
Nos organismos economicos internacio
nais, o Brasil defendeu uma ordem eco
nomica internacional mais justa, o direito 
de acesso aos mercados e as tecnologias 
avanc;adas, e prestou sua cooperac;ao a 
todas as iniciativas e projetos de ajuda ao 
desenvolvimento. 

Em todos esses entendimentos e em todos 
esses foros, a posic;ao construtiva brasi-
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leira, aliada a credibilidade que a polftica 
externa granjeou nesses ultimos anos, tor
naram a opiniao brasileira procurada e 
acatada. 

america latina 

As relac;oes entre o Brasil e a Argentina 
mantiveram-se em 1978 em seu tradicio
nal nfvel de intensidade. Com respeito aos 
aproveitamentos hidreletricos de Jtaipu e 
Corpus, prosseguiram as conversac;oes en
tre autoridades brasileiras, paraguaias e 
argentinas. 

Foram trocadas visitas de expressivas per
sonalidades, tais como as do Chafe do 
Estado-Maior da Armada da Argentina; do 
Chafe do Gabinete do Ministro do Exercito 
do Brasil e do Chafe do Comando de En
genhoria do Exercito argentino. Assinale
se, tambem, em Buenos Aires, a participa
c;ao do Ministro Arnalda Prieto em uma 
reuniao de Ministros do Trabalho de pafses 
sul-americanos. Visitou o Brasil, em de
zembro, o Ministro da Fazenda da Argen
tina. 

A conclusao das obras do sistema de mi
croondas argentino possibilitou a interco
nexao, por microondas, entre Buenos Aires 
e o Rio de Janeiro, ficando assim concre
tizado o Convenio celebrado em 1972 en
tre a Empresa Brasileira de Telecomunica
c;oes (EMBRATEL) e a Empresa de Teleco
municac;oes (ENTEL). 

A Argentina figurou na sua tradicional po
sic;ao de principal parceiro comercial do 
Brasil na America Latina. Atualmente, as 
vendas brasileiras incluem uma gama de 
manufaturados de alto valor agregado e a 
composic;ao da pauta dos produtos argen
tinas destinados ao Brasil tern experimen
tado relevante ampliac;ao qualitativa. 

Merece especial relevo o encontro que o 
Presidente Ernesto Geisel manteve com o 
Chefe-de-Estado paraguaio no canteiro de 
obras da Itaipu Binacional, por ocasiao do 
desvio do curso do Rio Parana. Esse en
contra, o sexto que o Presidente Geisel 
manteve com o Presidente Alfredo Stroes
sner, deu ocasiao a frutuosas conver
sagoes sobre temas de interesse de am
bos os pafses. 
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Em fevereiro, viajou ao Brasil o Chanceler 
Alberto Nogues, que manteve entendimen
tos relativos a criac;ao da Comissao Geral 
de Cooperac;ao e Coordenac;ao e a demar
cac;ao de limites de ilhas do Rio Paraguai. 
Em julho, viajaram a Paranagua os Minis
tros paraguaios de Obras Publicas, da Sad
de e Defesa Nacional e da Agricultura. 

0 Vice-Presidente Adalberto Pereira dos 
Santos, na qualidade de Chafe de Missao 
Especial, representou o Governo brasileiro 
nas cerimonias de posse do Presidente 
Stroessner. 

Cabe ressaltar o fato de que o Brasil man
teve, pelo quinto ano consecutivo, a posi
c;ao de principal fornecedor de bens de ca
pital ao Paraguai. 

0 mercado chilena continuou apresentan
do boas oportunidades de colocac;ao para 
mercadorias brasileiras. Conscientes des
sas oportunidades, mais de cern empresas 
brasileiras tomaram parte na XVI Feira 
lnternacional de Santiago. No campo fi
nanceiro, mantiveram-se os creditos, pro
porcionados pelo Brasil ao Chile, tendo em 
vista o amparo as exportac;oes brasileiras. 
Acontecimento de alcance hist6rico foi a 
trasladac;ao dos restos mortais do histo
riador e diplomata brasileiro Francisco 
Adolfo de Varnhagen, de Santiago para 
Sorocaba. 

Em agosto, o Presidente do Chile fez en
trega, por intermedio de seu Embaixador 
em Brasilia, ao Presidente Ernesto Geisel. 
de um quadro a 6leo do Libertador do Chi
le, Bernardo O'Higgins. 

Visitou o Brasil, em outubro, o Chefe do 
Estado-Maior do Exercito do Chile, enquan
to coube ao Vice-Chafe do Estado-Maior 
do Exercito do Brasil empreender viagem 
ao Chile, no mesmo mes. 

Em cerimonia efetuada no ltamaraty, em 
novembro, foram trocados, os instrumen
tos de ratificac;ao do Convenio de Coope
rac;ao Cultural e Cientffica. 

A visita oficial do Presidente da Republica 
ao Uruguai, efetuada em janeiro, simboli
zou o excelente estado das relac;oes entre 
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os dois pafses. Com efeito, foi esse o quar
to encontro entre Chefes de Estados do 
Brasil e do Uruguai desde 1974. 0 Presi
dente da Republica fez-se acompanhar por 
oito Ministros de Estado, outras altas au
toridades do Governo brasileiro, e por 
mais de trinta empresarios nacionais. 

Por ocasiao da visita, foram assinados o 
Acordo de Previdencia Social, o Ajuste 
Relativo a Sanidade Animal e urn Acordo 
sobre Radioamadorismo, bern como con
clufdo o Convenio de Participa~;:ao Recf
proca nos Contratos de Resseguro lnter
nacional. 

Os dois Presidentes receberam da Comis
sao da Lagoa Mirim o Projeto de aprovei
tamento hidreletrico de Passo do Centu
riao e o Projeto da Barragem de Talavera. 
Atendendo a solicita<;ao do Presidente do 
Uruguai, o Presidente da Republica pron
tificou-se a conceder financiamento para 
equipamentos e servi~;:os brasileiros refe
rentes a parte que corresponde ao Uruguai 
naquele Projeto. 

Nas conversa~;:oes entre os Ministros da 
Fazenda e o Ministro da Economia do Uru
guai foi acertado que o Brasil estenderia 
financiamento ao Uruguai, da ordem de 
50 milhoes de d61ares, para aquisil;ao de 
bens de capital brasileiros. 

Reuniu-se, em Brasilia, em maio, a Subco
missao de Expansao Comercial, oportuni
dade em que foi negociada a amplia<;ao 
das listas de concessoes. 

0 Ministro da Economia e Finan<;as do 
Uruguai realizou visita oficial ao Brasil, 
em junho, quando foi assinado urn Adita
mento ao Convenio de Credito de 1975, 
ampliando-o para US$ 100 milhoes. 

A IV Exposi<;ao lnternacional de Esteio, no 
Rio Grande do Sui, em agosto, compare
ceram os Ministros uruguaios da Economia 
e Finan~;:as, e da Industria e Energia. Em 
outubro, ultimaram-se as obras de conten
<;ao do trecho final e da barra do arroio 
Chui, o que representa a culmina<;ao his
t6rica da polftica de materializa<;ao da 
linha de fronteira comum. 

Durante o ano de 1978, o Brasil manteve 
seu empenho no sentido de prestar uma 
contribui<;ao efetiva para o alcance dos 
objetivos do Tratado da Bacia do Prata. 
Reuniram-se, em 1978, os Grupos de Tra
balho sobre Transportes em seus diferen
tes Meios e Modos, e sobre Cooperac;ao 
em Saude e Educa<;ao. Em Punta del Este, 
entre 4 e 6 de dezembro, realizou-se a 
X Reuniao de Chanceleres dos Pafses da 
Bacia do Prata. 

Fato de especial relevancia, no quadro das 
rela<;oes exteriores do Brasil em 1978, foi 
a celebragao, no dia 3 de julho, em Bra
silia, do Tratado de Coopera<;ao Amazoni
ca. A cerimonia de assinatura foi presi
dida pelo Presidente Ernesto Geisel, e dela 
participaram, alem do Ministro das Rela
goes Exteriores do Brasil, Embaixador Aze
redo da Silveira, os Chanceleres da Boll
via, Colombia, Equador, Guiana, Peru, Suri
name e Venezuela. 

Desde o lan«;:amento pelo Brasil, em margo 
de 1977, da ideia de urn acordo-quadro, 
capaz de regular a cooperagao de carater 
regional ate a sua assinatura, transcorreu 
pouco mais de urn ano, o que demonstra 
o alto nivel de aceita9ao da proposta bra
sileira e o consenso em torno da materia. 

0 Tratado abre campo, a titulo exemplifi
cativo, a coopera<;ao em materia de nave
ga<;ao, estudos hidrograficos e climatol6-
gicos, infra-estrutura de transportes e tele
comunicagoes, interconexao das redes na
cionais de comunica<;ao, salide, desenvol
vimento regional, pesquisa tecnol6gica e 
ecologia. 

A formula adotada para configurar a regio
nalizagao das questoes amazonicas nivela 
os requisitos de participa<;ao no Tratado 
a condi<;ao de pais amazonico, de que des
frutam apenas os Estados soberanos que 
subscrevem. A soberania nacional esta 
claramente ressalvada, ja que a a<;ao cole
tiva devera desenvolver-se sem prejufzo 
dos projetos que as Partes Contratantes 
executem em seus territ6rios. 

0 Tratado reafirma, ainda, o principia da 
soberania dos Estados sobre seus recur
sos naturais, e dispoe sobre os esfor<;os 
a serem desenvolvidos para a utiliza<;ao 
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dos recursos hfdricos. Os objetivos con
servacionistas inscritos no Tratado consti
tuem reafirma<;:ao do principia da conser
va<;:ao da flora e fauna, ja incorporados a 
outros documentos internacionais firma
dos pelo Brasil. 

A decisao de ratificar prontamente o ins
trumento reafirma a disposi<;:ao brasileira 
de contribuir para a entrada em vigor do 
Tratado de Coopera<;:ao Amazonica, dentro 
do mais breve prazo. 

0 Brasil assinou, em 19 de julho, acordo 
com a Bolivia que institui Comissao Mista 
ad hoc destinada a examinar a questao da 
habilita<;:ao do Canal de Tamengo a nave
ga<;:ao fluvial. No ambito do Acordo de 
Coopera<;:ao e Complementa<;:ao Industrial 
de maio de 1974, Carta de lnten<(oes fir
mada pelos Ministros de Minas e Energia 
do Brasil e da Energia e Hidrocarbonetos 
da Bolivia, endossou os entendimentos 
mantidos entre a Petrobras e a "Yacimi
ento Petroliferas Fiscales Bolivianos", re
lativos a compra de gas boliviano. 

Com referencia a Venezuela, ganha relevo 
a inaugura<;:ao em Caracas da sucursal do 
Banco do Brasil S/ A. lntensificaram-se, 
por outro lado, as providencias destinadas 
a ampliar o comercio de petr61eo, mine
rios e produtos qulmicos entre os dais 
palses. No campo comercial, a assinatura 
de contrato entre urn cons6rcio brasileiro
venezuelano e a Corporaci6n Venezolana 
de Ia Guayana, para constru<(ao da segun
da fase da represa do Curi, trouxe profun
da repercussao ao intercambio bilateral. 
De grande relevancia nas rela<;:oes Brasil
Venezuela foi a visita de missao daquele 
pals, por ocasiao da inaugura<;:ao em outu
bro, no Rio de Janeiro e em Sao Paulo, 
das estatuas, respectivamente, de Simon 
Bolivar e de Francisco de Miranda, que o 
Governo venezuelano ofereceu ao Brasil. 

Relativamente ao Peru, tiveram prossegui
mento os programas acertados com base 
nas reunioes da Comissao Mista de Co
opera<;:ao Economica e Tecnica e da Sub
comissao Mista para a Amazonia. De 
grande significa<;:ao, no quadro de coope
ra<;:ao financeira entre os dais palses, foi 
o emprestimo de curta prazo, no valor de 
US$ 15 milhoes, concedido pelo Brasil 
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para atendimento de compromissos perua
nas de vencimento imediato. 

No que se refere as rela<;:oes com a Co
lombia, o Governo brasileiro fez-se repre
sentar nas solenidades de posse do Pre
sidente Julio Cesar Turbay Ayala, no mes 
de agosto, por Delega<;:ao chefiada pelo 
Ministro do Interior. No campo do relacio
namento economico, teve prosseguimento 
o processo de implementa<;:ao do Acordo 
de Coopera<;:ao Carbonlfera, de junho de 
1976. A SIDERBRAS deu infcio aos traba
lhos de perfura<;:ao com vista a delimita
<;:ao e avalia9ao da area carbonffera sele
cionada. 

Com o Equador, o Brasil concluiu, em julho, 
acordo que preve a venda de equipamento 
rodoviario, com a contrapartida de aquisi
<;:oes, pelo nosso pals, de petr61eo equa
toriano no montante de 20 milh6es de do
lares. Visitou Quito, em setembro, o Vice
Presidente da Braspetro, onde manteve 
cantatas com os dirigentes da Companhia 
Equatoriana de Petr61eo a respeito da cola
bora<;:ao entre as duas empresas na explo
ra<;:ao do petr61eo equatoriano. 

As rela<;:6es com o Suriname foram assi
naladas pela visita nao s6 do Ministro-Pre
sidente e Ministro para Assuntos Gerais 
e Estrangeiros, Hanck Arran, por ocasiao 
da assinatura do Tratado de Coopera<;:ao 
Amazonica, como tambem do Ministro do 
Desenvolvimento Nacional no mes de se
tembro. Em outubro, visitou o Brasil o Co
mandante interino das For<;:as Armadas do 
Suriname. 

As rela<;:oes do Brasil com a Guiana carac
terizaram-se por urn programa de inter
cambia, com vistas ao treinamento e a 
troca de experiencias em campos de inte
resse comum, sobretudo na area do desen
volvimento economico. No mes de agosto, 
visitou o Brasil o Embaixador Lloyde Sear
war, Assessor do Primeiro-Ministro da 
Guiana para Assuntos lnternacionais. 

Marco de grande importancia no relacio
namento bilateral foi a visita ao Mexico, 
entre 16 e 18 de janeiro de 1978, do Pre
sidente Ernesto Geisel. lntegraram a co
mitiva presidencial altas autoridades do 
Governo brasileiro e representantes do 
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empresariado nacional, que mantiveram 
importantes cantatas. Merece especial 
destaque a assinatura do Convenio de Ami
zade e Coopera<;:ao, pelo qual foi instituf
da, na Comissao Mista de Coordenacao 
entao criada, urn mecanismo abrangeilte 
de consultas entre os do is pafses. Foram 
ainda assinados o Acordo Basico de Co
operac;:ao Industrial, o Convenio entre o 
Conselho de Nao-Ferrosos e Siderurgia 
(CONSIDER) e a Comissao Coordenadora 
da Industria Siderurgica Mexicana (CCIS), 
e urn Acordo de Sanidade Animal. 

Como desdobramento dos entendimentos 
havidos em nfvel presidencial, vale men
cionar as visitas do Secretario do Patri
m6nio e Desenvolvimento Industrial do 
Mexico ao Brasil e do Ministro da Indus
tria e Comercio do Brasil ao Mexico. Em 
ambas oportunidades, foram passados em 
revista temas vinculados ao intercambio 
bilateral. 

Visitou o Mexico, em set.embro, o Chefe 
do Estado-Maior das For<;:as Armadas, que 
participou das comemorac;:oes do 168.0 ani
versario da independencia mexicana. 

As rela<;:oes entre o Brasil e os pafses da 
America Central continuaram a desenvol
ver-se, em 1978, no clima de amizade e 
cooperac;:ao que sempre as caracterizou. 

0 relacionamento do Brasil com a area 
centro-americana se concentrou no campo 
da prestac;:ao da assistencia tecnica, da 
cooperac;:ao cultural e cientffica. 0 Gover
no brasileiro emprestou seu apoio a causa 
de uma soluc;:ao negociada para a crise da 
Nicaragua e continuou a favorecer o pros
seguimento do dialogo entre Honduras e 
El Salvador. 

0 Governo brasileiro se fez representar 
par Missoes Especiais nas cerim6nias de 
posse do Presidente Rodrigo Carazo Odio, 
da Costa Rica; na do Presidente Lucas 
Garcia, da Guaten,ala; e na do Presidente 
Aristides Royo, do Panama. 

Realizou-se em abril, em Brasilia, a segun
da reuniao da Comissao Mista Brasil-Cos
ta Rica, durante a qual foram passados em 
revista os principais pontos do relaciona
mento bilateral. 

Dentre as visitas de autoridades centro
americanas ao Brasil, destacam-se, em 
1978, a do Ministro do Planejamento e 
Obras Publicas da Costa Rica, bern como 
a do Ministro de Obras Publicas de El Sal
vador. 

0 comercio brasileiro com os pafses da 
America Central expandiu-se de modo sig
nificativo ao Iongo dos ultimos anos, indi
cando as potencialidades do intercambio 
com a regiao. 

As relac;:oes entre o Brasil e os pafses ca
ribenhos se intensificaram de acordo com 
a polftica de aproxima<;:ao e estreitamento 
de cantatas com aqueles pafses. Merece 
especial destaque o estabelecimento de 
relac;:oes diplomaticas com a Comunidade 
das Bahamas, tendo sido criada a Embai· 
xada do Brasil em Nassau. 

Ao termino de negociac;:oes sabre pesca 
mantidas com Trinidad e Tobago, o Brasil 
assinou, em maio, urn acordo que preve 
a formac;:ao de empreendimentos conjun
tos entre empresas dos dais pafses e a 
cooperac;:ao tecnica entre as partes; em 
julho, par sua vez, entrava em vigor acor
do semelhante celebrado com Barbados. 

0 Governo brasileiro fez-se representar 
nas cerim6nias de posse do Presidente 
Antonio Guzman, da Republica Dominica
na, realizadas em Sao Domingos, em agos
to, par uma Missao Especial chefiada pelo 
Ministro das Comunicac;:oes. Atendendo a 
convite formulado pelo Primeiro-Ministro 
de Dominica, o Governo brasileiro se fez 
representar nas cerim6nias da independen
cia daquela llha, em outubro. 

Cabe assinalar a reativac;:ao das atividades 
da Comissao Mista Brasileiro-Francesa De
marcadora de Limites. Foram retomados 
os entendimentos com vistas a demarca
c;:ao da linha fronteiri<;:a terrestre e a deli
mita<;:ao da fronteira lateral maritima entre 
o Brasil e o Departamento Frances da 
Guiana. 

0 fato mais marcante para o Brasil, no 
ambito da ALALC, em 1978, foi a visita 
que o Presidente Ernesto Geisel fez a sede 
da Associa<;:ao, em Montevideu, a 26 de 
janeiro, acompanhado por attas autorida-
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des do Governo. Na ocasiao, o Presidents 
Ernesto Geisel pronunciou discurso em 
que se referiu as realizac;oes da ALALC 
e as dificuldades que ela vern enfrentando 
para a consecuc;ao de seus objetivos, e 
manifestou o prop6sito do Governo bra
sileiro de seguir apoiando o processo de 
integrac;ao regional e de participar ativa
mente da busca de novos caminhos para 
a Associac;ao. 

No campo tarifario, o Brasil, atendendo a 
pedido da Bolivia, outorgou, na Lista Espe
cial nao-extensiva as demais Partes Con
tratantes, dez concessoes para produtos 
de madeira. Ainda no campo tarifario, im
portante realizac;ao foi a ampliac;ao das 
listas recrprocas de concessoes do Proto
colo de Expansao Comercial Brasii-Uru
guai, firmado em Rivera, em 1975. 

No curso do XVII Perrodo da Conferencia 
das Partes Contratantes do Tratado de 
Montevideu, o Brasil, alem de outorgar no
vas concessoes em sua Lista Nacional e 
nas Listas Especiais nao-extensivas, par
ticipou da ampliac;ao de seis Ajustes de 
Complementac;ao Industrial. 

Na VIII Assembleia Geral Ordinaria da 
OEA, celebrada em Washington em junho, 
os Chanceleres dos parses americanos 
examinaram varios temas de relevancia 
nos ambitos regional e mundial. Os prin
cipais pontos da agenda foram debatidos 
durante o "dialogo informal" entre os Cha
fes de Delegac;ao e ao Iongo das sessoes, 
o que permitiu a Assembleia adotar reso
luc;oes sobre diversas materias. Entre es
tas, merecem destaque as relativas aos 
Tratados sobre o Canal do Panama, as 
relac;oes economicas interamericanas, ao 
terrorismo, e a direitos humanos. 

As medidas prontamente tomadas pela 
OEA atraves da XVII Reuniao de Consulta 
evitaram o agravamento da crise envol
vendo a Nicaragua e a Costa Rica, que 
representava ameac;a a paz da regiao cen
tro-americana. 

A OEA intensificou, em 1978, seus progra
mas de assistencia direta aos Estados 
Membros. Os organismos interamericanos 
especializados deram prosseguimento aos 
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trabalhos nas respectivas esferas de atua
c;ao e diversas conferencias regionais es
pecializadas foram celebradas. 

As atividades do Sistema Economico Lati
no-Americano (SELA) foram marcadas por 
maior pragmatismo, sobretudo a partir da 
avaliac;ao critica realizada pela IV Reuniao 
Ordinaria do Conselho Latino-Americano, 
prevalecendo a orientac;ao de fortalecer os 
Comites de Ac;ao existentes. 0 SELA -
que recebeu em junho adesao do Surina
me - vem-se empenhando em fortalecer 
a capacidade de dialogo da regiao com 
outras areas. 

africa 

lntensificaram-se no ano de 1978 as linhas 
de ac;ao diplomatica do Brasil dirigidas a 
Africa. Consolidaram-se as iniciativas to
madas nos ultimos anos, abrindo-se novas 
perspectivas para o desenvolvimento das 
relac;oes do Brasil com os parses africa
nos. Paralelamente a ampliac;ao do rela
cionamento economico-comercial entre o 
Brasil e a Africa, verificou-se apreciavel 
fortalecimento de nossos vrnculos politi
cos com os paises daquele continente, 
com base no respeito ao principia de nao
intervenc;ao em assuntos internos, acres
centando-se novas e significativas formas 
de expressao a urn dialogo que assume 
crescente importancia no contexto geral 
das relac;oes externas do Brasil. 

0 Brasil concedeu a Moc;ambique credito 
no valor de 50 milhoes de d61ares, atraves 
de convenio entre a CAOEX e o Banco de 
Moc;ambique. Realizou-se em Maputo, em 
agosto, a "Semana do Cinema Brasileiro". 
Na oportunidade, foi assinado entre a EM
BRAFILME e o lnstituto Nacional de Cine
ma de Moc;ambique urn convenio para a 
cessao de filmes brasileiros. Em maio, o 
Brasil doou 500 quilos de medicamentos 
em auxflio as vrtimas das cheias do rio 
Zambeze, em Moc;ambique. Em agosto e 
setembro, o Brasil participou da Feira ln
ternacional de Maputo em que se acerta
ram neg6cios no valor de 1,5 milhao de 
d61ares. 

Merece citacao especial a cooperacao 
Brasii-Guine na area da pesca, cujo pro-
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grama inclui a formac;:ao de tecnicos no 
Brasil e a contribuic;:ao de especialistas 
brasileiros na elaborac;:ao das normas juri
dicas que regularao a atividade pesqueira 
na Guine-Bissau. A cooperac;:ao nas diver
sas areas inclui a concessao de balsas; 
estagios praticos; doac;:ao de livros e equi
pamentos; envio de tecnicos. Em maio, 
esteve no Brasil o Comissario dos Neg6-
cios Estrangeiros, Victor Saude Maria. Os 
entendimentos entao mantidos levaram a 
assinatura do Acordo de Amizade, Coope
rac;:ao e Comercio, do Acordo de Coopera
c;:ao Tecnica e Cientffica e do Acordo de 
Comercio. E de registrar a realizac;:ao da 
Semana do Cinema Brasileiro, levada a 
efeito em marc;:o, na cidade de Bissau. 

As relac;:oes do Brasil com Cabo Verde e 
Sao Tome e Principe caracterizaram-se, 
em 1978, por cooperac;:ao tecnica intensa. 
Tecnicos de nivel media e superior do!; 
dais paises foram recebidos para frequen
tarem cursos de especializac;:ao e aperfei
((Oamento em diversas areas. Real izou-se, 
em abril, em Praia, uma Semana de Cine
ma Brasileiro. 

Nos meses de maio e junho esteve no 
Brasil a Diretora do Gabinete de Planeja
mento do Ministerio da Educac;:ao e Cultu
ra de Angola. Em decorrencia dos canta
tas mantidos foi doada, em setembro, ao 
Ministerio da Educac;:ao de Angola, uma 
biblioteca de literatura brasileira. Em ju
nho, a Radio Nacional de Angola, em ca
deia com a Radio Nacional do Rio de Ja
neiro e de Brasilia, transmitiu os jogos da 
Copa do Mundo de Futebol. Tais transmis
soes, captadas em grande parte da Africa 
Central e Austral, representaram marco 
importante no contexto das relac;:oes cul
turais entre os do is paises. Em novembro, 
realizou-se uma Semana do Cinema Bras!
leiro em Luanda. Paralelamente a coope
rac;:ao tecnica e ao intercambio cultural 
intensos, desenvolveu-se, entre Brasil e 
Angola, um comercio ja bastante signifi
cativo. 

No que concerne a Costa do Marfim, cabe 
ressaltar a visita ao Brasil do Ministro da 
Agricultura, em janeiro. Em consequencia, 
foi assinado contrato entre a Costa do 
Marfim e a Cooperativa Agropecuaria de 
Campinas, para a implementac;:ao do pro-

grama de soja marfiniano. Em fevereiro, 
teve inicio na Universidade Nacional da 
Costa do Marfim, o Curso de Portugues e 
Civilizac;:ao Brasileira, 

Cumpre mencionar o oferecimento, feito 
pelo Governo brasileiro, de uma linha de 
credito de 119 milhoes de d61ares ao 
Gabao. 

No quadro do relacionamento desenvolvi
do com Gana destacou-se a visita ao Brasil, 
em julho, do Rei dos Achantis, que foi 
recebido pelo Presidente da Republica e 
pelo Ministro das Relac;:oes Exteriores. 
0 Asantehene inaugurou em Brasilia uma 
Exposic;:ao de Arte Achanti. Visitaram 
igualmente o Brasil juristas ganenses, com 
o objetivo de se familiarizarem com a le
gislac;:ao brasileira sabre propriedade in
dustrial. 

Entre visitas de personalidades nigerianas 
ao Brasil, em 1978, cabe destacar a do 
Ministro das Cooperativas e do Abasteci
mento, que objetivou o incremento do in
tercambio comercial entre os dois paises; 
a do Vice-Ministro das Comunicac;:oes, que 
discutiu assuntos relativos a colaborac;:ao 
brasileira no campo das telecomunicac;:oes; 
a do Vice-Ministro da Industria, que teve 
por objetivo inteirar-se dos mecanismos 
de transferencia da tecnologia adotados 
pelo Brasil. 0 Governo prestou todo apoio 
a ac;:ao empresarial do Brasil na Nigeria, 
onde estao instaladas cerca de vinte em
presas brasileiras atuando nos mais diver
sos setores . No ano de 1978, as exporta
c;:oes brasileiras para a Nigeria ampliaram
se de modo significativo, notando-se, ade
mais, forte. 

Com relaQ_ao ao Senegal, visitou o Brasil, 
em setembro, o diretor da Sec;:ao de Por
tugues da Universidade de Dacar. 0 Go
verna brasileiro doou ao Governo senega
les produtos veterinarios e rac;:oes, para 
ajuda-lo a enfrentar os prejuizos que a 
seca infligiu a pecuaria do pais. 

Em relac;:ao ao Zaire, foram iniciados con
tatos com vistas a assinatura de um Acor
do sabre Transporte Maritima Brasil-Zaire, 
instrumento que visa a estimular as rela
c;:oes comerciais bilaterais. 
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Cumpre mencionar a visita ao Pafs de uma 
missao comercial congolesa chefiada pelo 
Ministro Lekoundzou ltihy-Ossetouba, em 
julho. 

Com relar;ao a Liberia, entrou em vigor, 
em agosto, novo Acordo Comercial com o 
Brasil, que devera impulsionar o intercam
bio comercial entre os dois pafses. 

No relacionamento com a Mauritania, des
taca-se a ar;ao de uma companhia brasilei
ra de construr;ao civil, que no infcio do 
corrente ano concluiu a construr;ao da ro
dovia Nuaquechote-Kiffa. 

0 comercio brasileiro com a Africa vem 
apresentando notavel expansao, nao s6 
quantitativa, mas tambem qualitativa, sen
do que alguns parses africanos sao clien
tes tao importantes das manufaturas bra
sileiras, quanta alguns dos maiores clien
tes brasileiros na America Latina. 

oriente proximo 

A participa<;ao do Brasil nas Nar;oes Uni
das em relar;ao a questao do Oriente Pro
ximo cumpriu sua linha de coen3ncia na 
discussao e vota<;ao dos projetos apresen
tados. 0 Brasil votou em favor de proje
tos de Resolur;ao relativos a balsas para 
estudantes palestinos; ao financiamento 
da UNWRA; a refugiados palestinos em 
Gaza; a popular;oes e refugiados desloca
dos desde 1967; e votou, ainda, em favor 
dos projetos de Resolur;ao para Prorroga
r;ao das dotar;oes financeiras da UNEF, 
UNDOF e UNFIL. 

As relar;oes comerciais Brasil-Oriente Pro
ximo voltaram a acusar, em 1978, novo 
desequilfbrio, com alto deficit comercial 
brasileiro. Contudo, se comparadas estas 
cifras com as anteriores, pode-se observar 
que a tendencia progressiva do deficit vem 
sendo arrefecida. 

No plano bilateral, os esfor(/OS empreendi
dos para a consolidar;ao das relar;oes do 
Brasil com os pafses do Oriente Proximo 
apresentaram resultados satisfat6rios, so
bretudo no campo da cooperac;:ao economi
ca e do comercio. 
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As relac;:oes Brasil-lraque, atualmente pri
meiro fornecedor de petroleo ao Brasil, 
vem-se desenvolvendo de maneira proff
cua. Em outubro, um consorcio de com
panhias brasileiras assinou com o Minis
terio dos Transportes iraquiano importan
te contrato para construr;ao de uma estra
da de ferro ligando Bagda a Akashat. Este 
contrato, alem de ser o maior ja firmado 
par empresas brasileiras no exterior. re
presenta etapa decisiva no relacionamento 
entre o lraque e o Brasil. No que diz res
peito a exportar;ao de bens, 0 lraque pas
sou a importar do Brasil grandes quanti
dades de vefculos automotores, frangos 
conge I ados e ac;:ucar. A Braspetro continua 
atuando, na regiao de Bassora, na pros
pecr;ao e extrac;:ao de petrol eo. No campo 
de cooperar;ao tecnica, o lraque enviou, 
em julho ultimo, um grupo de enfermeiras 
para estagiar em hospitais de Sao Paulo, 
e apresentou projeto de Acordo Sanitario
Veterinario. 

As relar;oes Brasil-Ira tomaram impulso a 
partir da realizar;ao da II Sessao da Co
missao Mista Ministerial de Cooperar;ao 
Economica e Tecnica. em Brasilia. 0 lra 
passou a ser o terceiro fornecedor de pe
troleo ao Brasil e o segundo importador 
de bens e servir;os brasileiros no Oriente 
Medio. Em agosto visitou o Rio de Janei
ro, Sao Paulo e Brasflia a Princesa Achraf 
Pahlavi. 0 Brasil participou, em outubro, 
da Feira lnternacional de Teera. 

A Ubia foi o terceiro comprador de bens 
e servir;os brasileiros na area do Oriente 
Media. Em junho, realizou-se a 1." ReunH'\o 
da Comissao Mista Brasii-Ubia, quando 
entao foram assinados um Acordo de Co
operar;ao e um Acordo de Cooperar;ao Tec
nica, Cientffica e Tecnol6gica. 

No Golfo Arabico-Persico foi efetivada a 
instalacao da Embaixada do Brasil em Abu 
Dabi, e'm maio, e realizada a 1." Exposh;:ao 
Brasileira no Emirado de Dubai. No Covei
te, alem da exportar;ao crescente de pro· 
dutos brasileiros, o Brasil lam;:ou bonus 
no valor de 38 milhoes de d61ares para a 
Eletrobn1s; e, em outubro, realizou-se na 
cidade do Coveite reuniao dos represen
tantes brasileiros e coveiteanos da Arabic 
Brazilian Investment Company. 
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estados unidos da america e canada 

As rela<;:oes com os Estados Unidos da 
A_merica foram marcadas de modo espe· 
c1al. em 1978, pela visita oficial ao Brasil 
do Presidents norte-americana e Senhora 
Jimmy Carter, de 29 a 31 de mar<;:o. 

As conversa<;:oes entre o Presidente Carter 
e o Presidente Geisel transcorreram em 
atmosfera de franqueza, cordialidade e res
peito mutuos, tendo sido examinados acon
tecimentos internacionais recentes, a nfvel 
global e regional. e trocadas opinioes sa
bre as politicas dos do is Governos. A vi
s ita propiciou aos Presidentes do Brasil 
e d_os Estados Unidos da America a opor
tumdade de reafirmarem a importancia da 
coop~ra<;:ao e _de consultas freqi.ientes para 
a~el•ar as fa1xas de concordancia de po
s•c;oes, para acelerar as questoes em que 
convergem OS dais pafses, para reduzir as 
menores proporc;oes, e de comum acordo, 
os in~vitaveis pontos de divergencia em 
questoes bilaterais ou internacionais. A re
levancia dos mecanismos e procedimen
tos de consulta estabelecidos sob o Me
m?rando de Entendimento de 21 de feve
re•ro de 1976 foi, mais uma vez, ressaltada 
por ambos os Governos. 

No ambito do Memoranda de Entendimen
to, o Ministro das Rela<;:oes Exteriores 
manteve, em mar<;:o e setembro de 1978 
dais encontros com o Secretario de Esta: 
do norte-americana. Em novembro, reali
zou-_se em Brasflia uma reuniao entre as 
eqwpes de planejamento polftico do lta
maraty e do Departamento de Estado. 

Ainda sob a egide do Memoranda de En
tendimento, realizou-se em Brasflia em 
maio de 1978, a quinta reuniao do su'bgru
po de Comercio Brasii-Estados Unidos da 
America; em Washington, no mes de ou
tubro, a segunda reuniao do Subgrupo de 
Tecnologia da Energia. Foi tambem insta
l ado, em Brasilia, em setembro, o Subgru
po de Agricultura. 

Dentre as visitas de autoridades brasilei
ras aos Estados Unidos da America, des
tacaram-se em fevereiro, a do Ministro da 
Industria e do Comercio e, em marco, a do 
Ministro da Fazenda. · 

0 Brasil recebeu, em janeiro, a visita de 
uma delega<;:ao do Senado norte-america
no, chefiada pelo Senador Howard Baker, 
assim como uma missao da Camara dos 
Representantes, chefiada pelo Congressis
ta William Moorhead. 

Os multiplos aspectos da coopera<;:ao e in
tercambio brasileiro-canadense foram exa
minados durante a segunda reuniao da 
Comissao Mista Brasil-Canada, realizada 
em Brasflia, em abril. Na oportunidade. foi 
examinada a evolu<;:ao das relacoes Brasil
Canada, com vistas a identificar as possi·· 
bilidades de expansao das rela<;:oes eco
n6micas e comerciais, da coopera<;:ao in
dustrial e da consecuc;ao de objetivos co
muns em assuntos tecnicos, cientfficos e 
tecnol6gicos. Foram tambem passados em 
revista temas da atuolidade economica 
mundial. Dentre as deliberacoes da Co·· 
mlssao Mista, destaca-se a -decisao dos 
dois Governos de procederem, em breve 
prazo, a instala<;:ao do Grupo de Trabalhc 
sabre Agricultura e do Grupo Misto de 
Cooperac;ao Industrial Brasil-Canada. 

Em janeiro de 1978, celebrou-se o Acordo, 
par troca de notas, pelo qual entrou em 
vigor o Memoranda de Entendimento sa
bre Agricultura, assinado pelo Ministro da 
Agricultura por ocasiao de sua viagem ao 
Canada, em 1977. 

europa ocidental 

A visita do Presidente Ernesto Geise! a 
Republica Federal da Alemanha, efetuada 
de 6 a 10 de marc;o, representou impor
tante manifesta<;:ao do alto nfvel de coope
rac;ao e entendimento existente entre os 
dais pafses. 

A comitiva presidencial foi integrada pelos 
Ministros das Rela<;:oes Exteriores, Fazen·· 
da, Industria e do Comercio, Minas e Ener
gia, alem dos Ministros-Chefes da Secre
taria de Planejamento e do Gabinete Mili
tar da Presidencia da Republica e outras 
altas autoridades. 

Durante a visita, realizou-se em Colonia o 
"Encontro Teuto-Brasileiro de Empresa
rios ", de que participaram quase uma cen-
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tena de empresanos brasileiros e igual 
numero de alemaes. 

0 Presidente Ernesto Geisel manteve com 
o Presidente Walter Scheel e com o Chan
celer Helmut Schmidt amplas e amistosas 
conversac;:oes, de que participaram os Mi
nistros das Relac;:oes Exteriores de ambos 
os palses. Nos encontros foi dispensada 
particular atenc;:ao aos temas principais da 
conjuntura internacional e as relac;:oes do 
Brasil com a Comunidade Economica Eu
ropeia. Mereceu detida analise o atual es
tagio das relac;:oes bilaterais Brasil-Repu
blica Federal da Alemanha. 

A Declarac;:ao Conjunta assinada pelo Pre
sidente Geisel e pelo Chanceler Schmidt 
da enfase ao alto nlvel do entendimento 
e interac;:ao, alem de estabelecer diretivas 
quanta a progressao de relacionamento 
mutuamente satisfat6rio. 

Foram concluldos, par ocasiao da visita 
presidencial, um Ajuste entre o Ministerio 
das Minas e Energia do Brasil e o Minis
terio Federal do Interior da RFA sabre se
guranc;:a das instalac;:oes nucleares; - uma 
DeclaraGao de lntenc;:oes entre a NUCLE
BRAS e o Centro de Pesquisas Nucleares 
de JOlich sabre reatores; - um contrato 
entre a NUCLEBRAS e o Centro de Pes
quisas Nucleares de JOiich sabre gaseifi
cac;:ao do carvao; - um convenio entre a 
Comissao Nacional de Energia Nuclear e 
o Centro de Pesquisa Nuclear de Karls
ruhe, sabre usos pacfficos de energia nu
clear; e - um convenio entre a Secretaria 
de Tecnologia Industrial do Ministerio da 
Industria e do Comercio, e o Centro de 
Pesquisas Nucleares de JOiich. 

Em outubro, realizou-se em Brasilia a V 
Reuniao da Comissao Teuto-Brasileira de 
Cooperac;:ao Econ6mica. 

No decurso de 1978, continuou intenso o 
fluxo de visitantes ilustres da Republica 
Federal da Alemanha, destacando-se de 
forma especial a presenc;:a de parlamenta
res daquele pals. Realizou-se, em Brasilia, 
em agosto, uma reuniao das equipes de 
planejamento politico do ltamaraty e do 
Ministerio do Exterior alemao. 
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Foi recebido como h6spede oficial do Go
verna brasileiro, de 4 a 7 de outubro, o 
Presidente Valery Giscard d'Estaing, da 
Franc;:a. 

Acompanharam o Presidente frances os 
Ministros da Justic;:a; da Saude; do Co
mercia Exterior; e dos Neg6cios Estran
geiros. Tambem cabe registro as presen
c;:as do Secretario de Estado da Industria, 
e do Secretario-Geral da Presidencia da 
Republi~a. 

0 ilustre visitante manteve aprofundadas 
e amistosas conversac;:oes com o Presi
dente Ernesto Geisel sabre o desenvolvi
mento das relac;:oes e cooperac;:ao entre os 
dais palses, bern como sabre as principais 
questoes da atualidade internacional. Ao 
final das conversacoes, foi assinada uma 
Declarac;:ao Conjunta que enuncia os Prin
cfpios da Cooperac;:ao Franco-Brasileira, e 
menciona as questoes internacionais de 
interesse especial para os dais palses. 

Ao mesmo tempo, os dois Chanceleres 
convieram na necessidade de continuar a 
desenvolver os cantatas ministeriais no 
quadro da Grande Comissao. 

Os Ministros da Justica do Brasil e da 
Franc;:a se puseram de· acordo sabre as 
grandes linhas de diversas conversacoes 
entre os dais palses, nos campos da· co
operac;:ao judiciaria, bern como sabre uma 
conven<;:ao de extradi<;:ao, cobrindo espe
cialmente as infrac;:oes relativas a entor
pecentes. 

Por sua vez, os dois Ministros das Rela
coes Exteriores assinaram acordos sabre 
cooperac;:ao tecnol6gica-industrial e interu
niversitaria. 0 Ministro das Minas e Ener
gia do Brasil e o Ministro do Comercio 
Exterior da Franc;:a realizaram uma troca 
de Cartas relativas as fontes novas de 
energia. 

No quadro da visita presidencial, foi ass; 
nada, par representantes de ambos os Go· 
vernos, Declarac;:ao de lntenc;:ao pela qual 
a Franc;:a se comprometeu a conceder fi·· 
nanciamentos privilegiados para projetos 
hidreletricos, ferroviarios e de explorac;:ao 
mineral no Brasil. 
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Outro fato de grande significa<;ao para as 
rela<;oes franco-brasileiras foi a realiza<;ao, 
em setembro, da I Sessao da Comissao 
Economica de Industria e Comercio. 

Numa demonstra<;ao de sua tradicional im
porUincia e crescenta vitalidade, as rela
<;oes entre o Brasil e a ltalia foram mar
cades, em 1978, por diversos acontecimen
tos de relevo. 0 Ministro da Fazenda es
teve na ltalia em outubro, tendo conver
sado sobre temas de interesse de ambos 
os pafses com os Ministros do Tesouro, 
das Participa<;oes Estatais e das Finan<;as. 
Com este ultimo, assinou Acordo sobre 
Dupla Tributa<;ao entre o Brasil e a ltalia. 
0 Ministro das Comunica<;oes realizou 
conversa<;oes em Roma com o Ministro 
dos Correios e Telecomunica<;oes e com 
o Ministro das Participa<;oes Estatais. 

Para participar da solenidade de assinatura 
do acordo de associa<;ao da empresa esta
tal italiana Finsider no projeto siderurgico 
de Tubarao, veio ao Brasil o Ministro das 
Participa<;oes Estatais da ltalia. 

Celebrou-se em Roma, em novembro, a 
Ill Sessao da Comissao Mista Brasil-ltalia. 
Na ocasiao, foi realizada ampla troca de 
ideias sobre intercambio entre os pafses, 
e procedeu-se a exame do quadro das 
rela<;oes economicas e comerciais, bern 
como da coopera<;ao tecnica entre o Brasil 
e a ltalia. 

Quanta a Noruega, assinale-se a visita do 
Principe Herdeiro Harald ao Brasil, a fren
te de numerosa delega<;ao de autoridades 
e homens de neg6cios noruegueses. Ao 
ensejo da visita, foi assinado em Brasflia, 
no dia 5 de abril, o Acordo sobre Comer
cia e Coopera<;ao Economica, Industrial e 
Tecnica entre o Brasil e a Noruega. Em 
agosto, foi recebido em Brasflia o Minis
tro do Petr6leo e Energia da Noruega, que 
veio a testa de importante missao de auto
ridades e empresarios. 

Acontecimento de grande realce para as 
rela<;oes luso-brasileiras foi a visita reali
zada, de 22 a 27 de maio, pelo Presidente 
Antonio Ramalho Eanes, atendendo a con
vita do Presidente Ernesto Geisel. 

0 Presidente de Portugal se fez acompa
nhar pelo Ministro dos Neg6cios Estran
geiros; pelo Ministro das Finan<;as e do 
Plano; pelo Presidente da Assembleia Re
gional dos A<;ores; pelo Presidente da 
Assembleia Regional de Madeira; pelo Vi
ce-Chefe do Estado-Malor do Exercito; pelo 
Chefe da Casa Civil da Presidencia da Re
publica, bern como por outras autoridades 
e personalidades portuguesas. 

Em duas reunioes de trabalho, os dois 
Chafes de Estado mantlveram amplas e 
amistosas conversa<;oes sobre a conjun
tura internacional e as rela<;oes bilaterais. 
Os Presidentes Ernesto Geisel e Ramalho 
Eanes passaram em revista os principals 
temas da atualidade internacional. No pla
no bilateral, foi feito urn balan<;o das rela
<;oes comerciais e financeiras entre os 
dois pafses. Foi ampliado para 70 mil hoes 
de d6lares 0 credito destinado a financier 
importa<;oes portuguesas do Brasil. 

Foram assinados os seguintes atos: Acor
do sobre Transporte e Navega<;ao Mariti
ma; Troca de Notas sobre o cumprimento 
das conclusoes do Grupo de Contato lnter
governamental Brasil-Portugal; Troca de 
Notas relatives a IV Reuniao de Consulta 
Aeronautica entre Brasil e Portugal; Pror
roga<;ao por urn ano da linha de credito do 
Banco do Brasil a Caixa Geral de Depo
sitos. 

0 clima favoravel das rela<;oes entre Reino 
Unido e Brasil foi reafirmado, em 1978, 
com a visita do Principe Charles, herdeiro 
da Coroa britanica, ao Brasil, nos dias 8 a 
16 de mar<;o. Outro evento significative 
para as rela<;oes Brasii-Reino Unido foi a 
visita a Brasilia, Sao Paulo e Rio de Janei
ro do Prefeito de Londres, realizada em 
agosto. 

Por ocasiao do falecimento de Sua Senti
dade o Papa Paulo VI, o Brasil enviou Mis
sao Especial, chefiada pelo Ministro da 
Previdencia e Assistencia Social, as ceri
monias funebres de sepultamento. 

Eleito ao trono pontiffcio, o Gardea! Albino 
Luciani escolheu o nome de Joao Paulo I. 
0 Brasil compareceu as cerim6nias de 
infcio do pontificado, atraves de Missao 
Especial presidida pelo Ministro das Rela
coes Exteriores. 
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0 reinado de Joao Paulo I foi interrompido 
com o falecimento subito do Pontffice, em 
setembro. A seus funerais, o Governo 
brasileiro enviou Missao Especial condu
zida pelo Ministro das Comunicac;:oes. 

Na sagrac;:ao do Cardeal Wojtyla ocorrida 
em outubro, o Brasil representou-se por 
Missao Especial chefiada pelo Presidente 
do Congresso Nacional. 

Em janeiro, estiveram no Brasil os Reis 
da Suecia, em visita a familiares da Rainha 
Silvia. Antes de retornarem a seu pafs, 
foram recebidos em Brasilia pelo Presi
dente da Republica. Visitou o Brasil em 
junho o Ministro do Comercio da Suecia. 

europa oriental 

De acordo com a diretriz governamental 
imprimida desde o ,infcio da atual adminis
trac;:ao, o Brasil procurou em 1978 ampliar 
e diversificar o intercambio econ6mico e 
comercial com os pafses da Europa Ori
ental. 

0 esforc;:o de ampliac;:ao das relac;:oes co
merciais com o Leste Europeu teve, na 
visita do Ministro da Industria e do Co
mercio a Polonia, significativa manifesta
c;:ao. Sen do a primeira vis ita oficial de urn 
Ministro de Estado brasileiro a Vars6via 
desde 1967, os resultados obtidos e as 
perspectivas que abriu indicam o grau de 
importancia polftica a ela atribufda pelo 
I ado pol ones. Nas conversac;:oes foram 
examinados a ampliac;:ao dos acordos de 
minerios de ferro/carvao, o fornecimento 
recfproco de equipamentos e bens de ca
pital. a cooperac;:ao polonesa nos projetos 
brasileiros de explorac;:ao mineral. 

Nos meses de junho e julho, realizaram-se 
missoes comerciais brasileiras a RDA e 
a Bulgaria, com resultados altamente po
sitivos para o desenvolvimento do inter
cambia bilateral. A primeira Missao Co
mercia! que o Brasil enviou a Bulgaria teve 
como objetivo principal finalizar as nego
ciac;:oes relativas a exportac;:ao de vefculos 
brasileiros; a construc;:ao, pelo Brasil, de 
tabrica. de beneficiamento de soja; a aber· 
tura do mercado para minerio de ferro bra-
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sileiro e a reabertura de linha de credito 
de 5 milhoes de d61ares para compra de 
produtos brasileiros. 

Em abril e em setembro, foram realizadas 
reunioes de comissoes mistas com a RDA 
e com a Hungria. Nesses encontros am
pliou-se a cooperac;:ao entre o setor publi
co e a iniciativa privada, iniciando-se com 
as autoridades hungaras entendimentos 
para a assinatura de urn novo Acordo Co
mercia!. 

Realizou-se em outubro reuniao de Consul
ta sobre Transporte Marftimo entre o Bra
sil e a Uniao Sovietica e foram iniciadas 
negociac;:oes visando a assinatura de Pro
tocolo Adicional ao Acordo sobre Trans
porte Marftimo Brasil-Romania, de 1975. 

Concretizando conversac;:oes mantidas a 
nfvel privado, com apoio governamental, 
foi assinado em Berlim, em julho, Memo
randum de Entendimento entre cons6rcios 
de companhias da RDA e do Brasil, pre
vendo contratos no valor de US$ 1.2 mi
lhoes, para urn perfodo de tres anos. 

Numerosas missoes tecnicas e comerciais 
de pafses da Europa Oriental vieram ao 
Brasil em 1978, merecendo realce as visi
tas dos Vice-Ministros de Comercio Exter
no da RDA, da Hunqria e da Pol6nia; dos 
Vice-Ministros das Relac;:oes Exteriores da 
Romania e da Pol6nia: do Vice-Ministro 
da Marinha Mercante da URSS; e para a 
cooperac;:ao com pafses em desenvolvimen
to, da lugoslavia. 

Como uma forma de apoiar o incremento 
e a diversificac;:ao do intercambio comer
cia! com a area, foi assinado o primeiro 
Acordo de Cooperacao entre a Confedera
cao Nacional da Industria e a Camara de 
Comercio da Polonia. Foi ainda prorroqa
do por urn ana o prazo para celebracao de 
contratos dentro do Acordo de FornAci
mento de Maquinaria e Equipamentos da 
URSS ao Brasil e sabre fornecimento de 
mercadorias brasileiras a URSS. 

Foram iniciados entend!mentos para a ne
aociacao de contratos de coopera<;:ao in
dustrial no Brasil, com efetiva transferen
cia de tecnologia. 
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No tocante a promo~;ao comercial no Leste 
Europeu, o Brasil participou de seis feiras, 
com auspiciosos resultados para a diver
sifica~;ao das exporta~;oes brasileiras. 

Em setembro, por ocasiao do transcurso 
do sesquicentenario do estabelecimento 
das rela~;oes diplomaticas entre o Brasil 
e a Uniao Sovietica, realizou-se troca de 
cole~;oes de documentos relacionados com 
o reconhecimento do Imperio do Brasil 
pelo Imperio Russo. 

asia e oceania 

0 ano de 1978 confirmou o amadurecimen
to que atingiu o relacionamento nipo-bra
sileiro. Fato relevante foi a visita que rea
lizaram ao Brasil em junho as Altezas Im
perials do Japao, o Principe Herdeiro Akihi
to e a Princesa Michiko, no ensejo das 
comemora~;oes do septuagesimo aniversa
rio da chegada dos primeiros imigrantes 
japoneses ao Brasil. 

Acelerou-se a implementa~;ao dos projetos 
constantes do Comunicado Conjunto assi
nado durante a visita do Presidente Geisel 
ao Japao. em 1976. 

0 Projeto Tubarao teve seu financiamento 
acordado entre a Companhia Siderurgica 
de Tubarao e urn sindicato de bancos japo
neses em outubro com a presen~;a em 
T6quio do Ministro da Industria e do Co
mercia. 

Missao da Companhia Vale do Rio Doce 
esteve em T6quio em agosto, acertando 
detalhes do Projeto Flonibra. 

Concluldas satisfatoriamente as negocia
c;:oes entre a Companhia Vale do Rio Doce 
e o holding japonesa Nippon Amazon Alu
minium Co. (NALCO), foram assinados no 
Rio de Janeiro, em junho, os contratos 
de constitui~;ao das empresas ALBRAS e 
ALUNORTE. 

Em novembro, constituiu-se a Companhia 
de Promo~;ao Agricola, resultante da asso
cia~;ao entre a Cia. Brasileira de Proma<;:ao 
Agroindustrial e a Japan-Brazil Agricultural 
Development Corporation para apolar as 

atividades agrlcolas, na regiao do cerrado. 

No setor financeiro, cabe registrar o lan
~;amento no mercado japones de bonus da 
Eletrobras, num valor de 10 bilhoes de 
ienes, e a quarta emissao de tltulos do 
Tesouro Nacional, num valor de 30 bilhoes 
de ienes. 

Realizou-se em T6quio, em maio, o Semi
nario Brasii-Japao sobre Rela~;oes Eco nO
mico-Comerciais. 

Visitou o Japao, em setembro, o Ministro 
dos Transportes, que manteve entendimen
tos com membros do Governo niponico e 
com representantes da industria daquele 
pais. 

Dentre as visitas ao Brasil em 1978 deve 
ser mencionada a do Diretor-Geral do Es
crit6rio do Primeiro-Ministro do Japao, em 
maio, que foi portador de mensagem espe
cial do Primeiro-Ministro Takeo Fukuda ao 
Presidente Ernesto Geisel, que o recebeu 
em audiencia. 0 Vice-Presidente do KEI
DANREN visitou o Brasil em setembro, e 
em novembro, esteve no Brasil o Presi
dente do KEIDANREN, que foi recebido 
pelo Presidente Geisel. 

0 Brasil e a Republica Popular da China 
firmaram Acordo Comercial em Pequim, a 
7 de janeiro de 1978, com a finalidade de 
institucionalizar o fluxo de comercio cres
centa entre os do is palses. Este acordo, 
o primeiro a ser firmado pelos dois Go
vernos desde o estabelecimento de rela
~;oes diplomaticas em agosto de 1974, vern 
coroar tres anos de negocia~;oes, consti
tuindo-se em marco no desenvolvimento 
das rela~;oes comerciais entre os dois 
paises. 

Missao comercial brasileira a Pequim em 
junho manteve contatos com varias corpo
ra~;oes locals, visando principalmente a 
troca de minerio de ferro brasileiro por 
carvao, petr61eo e insumos farmaceuticos 
chineses. 

Visitou o Brasil, em setembro, Missao da 
Corooracao Nacional Chinesa para a lmpor
tac;:ao e Exporta~;ao de Produtos Oufmicos, 
chefiada por seu vice-diretor. Visitou o 
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Brasil em outubro Missao da Corporac;:ao 
Nacional para Importac;:ao e Exportac;:ao de 
Minerais e Metais, para contatos com a 
Siderbras. 

Em novembro, Missao chefiada pelo Minis
tro das Minas e Energia visitou Pequim. 
0 Ministro brasileiro manteve contatos 
com diversos Ministros chineses e foi re
cebido pelo Vice-Primeiro-Ministro Li Hsin
nien. Conclufram-se importantes contra
tos, entre os quais se registram a aquisi
c,:ao de petr61eo chines e a venda de mi
nerio de ferro brasileiro. 

Visitou o Brasil em setembro Missao da 
State Trading Corporation of India. A Mis
sao veio ao Brasil para dar continuidade 
aos entendimentos mantidos pela missao 
comercial brasileira que foi a fndia em 
junho de 1978. 

0 principal evento nas relac;:oes com a 
Australia no ano de 1978 foi a assinatura, 
em fevereiro, de urn Acordo Comercial 
entre os do is pafses. 0 Acordo objetiva 
a disciplinar o fluxo do comercio bilateral, 
a permitir o alicen;:amento de uma posic;ao 
vendedora do Brasil no mercado australia
no e diversificar nossas fontes de supri
mento. 0 Acordo inclui, tambem, a coope
rac;:ao economica, industrial e de servic;:os, 
atraves de empreendimentos conjuntos em 
ambos os pafses. 

Como primeira manifestac;ao concreta das 
possibilidades de intensificac;:ao do inter
cambia comercial bilateral com a Austra
lia, foi assinada pela SIDERBRAS uma Car
ta de lntenc;oes prevendo o fornecimento 
de 4.7 milhoes de toneladas de carvao co
queificavel de produc;:ao australiana. Foram 
iniciadas negociac;oes com vistas a trans
ferencia de tecnoloqia australiana a em
presas brasileiras para a prospec<;:ao e mi
nera<;:ao de mlnerios. 

Em maio, visitou o Brasil o Presidente do 
Conselho de Polftica Nacional da Tailandia. 
Em maio, visitou a Tailandia uma comitiva 
de empresarios brasileiros membros da 
Confedera<;:ao Nacional do Comercio. 

Em junho foi inaugurada em Cinqapura a 
orimeira agencia do Banco do Brasil no 
Sudeste Asiatica. Em agosto, tecnicos bra-
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sileiros estiveram nas Filipinas desenvol
vendo pesquisas com vistas a urn projeto 
de usina siderurgica e em maio, visitou 
as Filipinas urn grupo de especialistas bra· 
sileiros em conservac,:ao de recursos na
turais. 

Em 1978, reuniu-se pela primeira vez o 
Comite Conjunto para a Cooperac,:ao Eco
nomica Brasii-Coreia, de carater privado, 
que enfocou as possibilidades comerciais 
existentes entre os dois pafses e os seta
res onde poderiam constituir-se empreen
dimentos conjuntos. 

A Companhia Vale do Rio Doce entregou, 
em fevereiro, 50 mil toneladas de pellets 
de minerio de ferro a Krakatau Steel, side
rurgica estatal indonesia. 

organismos internacionais 

No discurso com que o Brasil abriu o de· 
bate da Assembleia Geral das Nac,:oes 
Unidas, o Ministro Azeredo da Silveira 
expos a polftica que adotamos nos diver
sos foros da Organizac,:ao. Reiterou nosso 
aooio a descolonizac,:ao, nosso repudio ao 
Apartheid e nossa esperanc,:a de que a 
Namfbia e o Zimbabue possam exercer seu 
direito a autodeterminac;:ao e a independen
cia. Referiu-se a persistencia de focos de 
tensao com menc,:ao especial ao Oriente 
Medio. Lamentou a falta de progresso nos 
esforc,:os internacionais para deter a cor
rida armamentista, sobretudo no campo 
nuclear. Assinalou o agravamento de ten· 
dencias contrarias ao estabelecimento de 
uma economia internacional mais justa e 
equitativa, mencionando o protecionismo e 
OS obstaculos a transferencia de tecnolo· 
gia. Reafirmou ainda a importancia que 
atribufrilos ao princfpio da igualdade sobe
rana dos Estados e ao direito de todos os 
membros das Nac;:oes Unidas de participa
rem no processo de tomada de decisoes 
que afetam os seus destinos. 

A X Sessao Especial da Assembleia Geral 
foi a primeira dedicada exclusivamente a 
assuntos do desarmamento. 0 Brasil par· 
ticipou ativamente da Sessao Especial com 
a finalidade de procurar resguardar os prin· 
clpios que norteiam tradicionalmente a 
nossa atuac,:ao. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

A Conferencia do Comite do Desarmamen
to, de que o Brasil e membro, debateu, em 
1978, a questao da proibi<;ao de testes com 
armas nucleares e a proscri<;:ao das armas 
qufmicas e de outras armas de destrui<;:ao 
em massa. 0 Brasil participou tambem 
da primeira Sessao da Conferencia Prepa
rat6ria da Conferencia das Na<;:oes Unidas 
sobre a Proibi<;:ao ou Restri<;:ao do Uso de 
Certas Armas Convencionais. 

Realizou-se em 1978 o setimo perfodo de 
Sessoes da Ill Conferencia das Na<;:oes 
Unidas sobre o Dire ito ao Mar. A atua<;:ao 
do Brasil tern procurado assegurar aos Es
tados costeiros direitos amplos sobre a 
faixa de 200 milhas adjacentes a suas cos
tas, bern como sobre a plataforma conti
nental; e fazer com que a explora<;:ao dos 
recursos dos fundos marinhos situados 
alem das jurisdi<;:oes nacionais seja com
patfvel com o status de patrimonlo comum 
da humanidade. 

Nas atividades da Comissao de Direitos 
Humanos, o Brasil tern atuado de maneira 
construtiva, contribuindo para que a CDH 
se desincumba de maneira correta e eficaz 
do mandato a ela conferido. 

A diretriz basica da atua<;:ao brasileira na 
UNEP tern sido preservar o direito sobera
no de cada Estado de desenvolver seus 
programas de preserva<;:ao ambiental sem 
interferencia externa. 

0 Brasil participou das diversas atividades 
que marcaram o Ano lnternacional contra 
o Apartheid e continuara a prestar seu 
mais decidido apoio a todas as medidas 
que tenham por objetivo a igualdade racial 
e que auxiliem a consolidar a paz e a se
guran<;:a internacionais. 0 Brasil participou 
da Conferencia Mundial de Combate ao 
Racismo e a Discrimina<;:ao Racial, reali
zada em Genebra, em agosto. 

0 Brasil foi reeleito para o seu quarto 
mandato consecutivo como membro do 
ECOSOC. Esta foi a prime ira reelei<;:ao 
para quatro mandatos consecutivos exer
cido naquele 6rgao por um pafs em desen
volvimento. 

0 Embaixador Jose Sette Camara foi elei
to, por ampla maioria no Conselho de Se-

guran<;:a e na Assembleia Geral, para o 
cargo de juiz da Corte lnternacional de 
Justi<;:a, fato que dignifica nossas tradi<;:oes 
de fidelidade ao Direito lnternacional. 

Tecnicos brasileiros participaram ativa
mente de diversos simp6sios, seminarios, 
cursos e reunioes tecnicas sobre Reatores, 
ls6topos, Seguran<;:a de Qualidade, Plane
jamento de Projetos de Energia Nuclear e 
Combustive I de Reatores a Agua. 0 Brasil 
foi eleito para a junta de Governadores da 
AIEA, para novo mandato de dois anos. 

0 Brasil participou da 64." Conferencia 
lnternacional do Trabalho e foi reeleito, 
por mais um perfodo de tres anos, para 
o Conselho de Administra<;:ao, 6rgao deli
berativo da OIT. Em novembro, o Brasil 
foi designado membro permanente do Con
selho de Administra<;:ao, na qualidade de 
um dos dez membros da OIT de maior im
portancia industrial. 0 Brasil e o unico 
pafs latino-americano que integra o grupo 
de membros permanentes. 

Realizou-se em maio de 1978 a XXI Assem
bleia Mundial da Saude. A Delega<;:ao bra
sileira foi chefiada pelo Ministro da Saude 
e teve destacada participa<;:ao, principal· 
mente no exame de temas como as ende
mias em pafses em vias de desenvolvi
mento. 

Chefiada pelo Ministro da Agricultura, a 
Delega<;:ao brasileira a XV Conferencia Re
gional da FAO para a America Latina par
ticipou dos debates sobre coopera<;:ao tec
nica entre pafses em desenvolvimento, re
forma agraria e desenvolvimento rural na 
America Latina, problemas do comercio 
internacional de produtos agrfcolas na re
giao, situa<;:ao e perspectivas da agricul
tura e da alimenta<;:ao na America Latina. 

temas economicos 

0 Brasil participou, em 1978, do quadro 
das atividades UNCTAD, dos trabalhos re
lativos a praticas restritivas ao comercio, 
a transferencia de tecnologia e aos pre
parativos para a V Conferencia, na qual 
deverao ser examinados temas como pro
tecionismo comercial, negocia<;:oes comer-
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CJaJs multilaterais, praticas restritivas a 
neg6cios, transferencia de recursos para 
os pafses em desenvolvimento e coopera
<;:ao economica entre paises em desenvol
vimento. 

Foi assinado urn convenio de coopera~;ao 
entre a OMPI e o Governo brasileiro, o 
qual estabelece urn programa de coopera
~;ao tecnica a pafses em desenvolvimento. 

0 Governo brasileiro buscou, em 1978, 
atenuar o impacto de medidas protecionis
tas norte-americanas sabre nossas expor
ta<;:oes, atraves de intensa atividade diplo
matica. Nesse quadro, pode-se mencionar 
a investiga~;ao de praticas de subsfdios 
contra exporta~;oes de produtos texteis, 
que concluiu pela existencia dos mesmos. 
Evitou-se, porem, a imposi~;ao de direitos 
compensat6rios aos produtos brasileiros 
atraves de urn acordo com o Executivo 
norte-americana. 

Com o objetivo permanents de aumentar 
e diversificar as exporta~;oes brasileiras 
para outros mercados, o Governo promo
veu gestoes visando a atenuar ou elimi
nar medidas de polftica comercial adotadas 
por nossos parceiros comerciais. 

As Negocia~;oes Comerciais Multilaterais 
NCMs ingressaram em sua fase final em 
1978 com a apresenta~;ao das ofertas de 
redu~;ao de barreiras tarifarias e nao-tari
farias palos pafses participantes, e com 
o infcio das negocia~;oes entre os pafses 
sabre trocas mutuas de concessoes. Na 
area normativa, os c6digos passaram a ser 
negociados em ritmo acelerado. Durante 
1978, prosseguiu o trabalho de formula~;ao 
da posi~;ao brasileira nas NCMs, tanto em 
termos de defini~;ao de uma lista de pedi
dos brasileiros para concessoes em bar
reiras tarifarias e nao-tarifarias, como no 
que se refere aos diversos c6digos. No 
Grupo de Reforma do GATT os pafses em 
desenvolvimento, com base nas propostas 
brasileiras, apresentaram urn documento 
de posi~;ao que contemplava modifica~;oes 
do Acordo Geral. 

Durante 1978, as negocia~;oes sobre a 
Lista Ill entre o Brasil e seus parceiros 
comerciais puderam ser substancialmente 
concluidas. 
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Em 1978, as rela~;oes Brasil-GEE segui
ram caracterizando-se por urn acirramento 
do protecionismo comunitario em rela~;ao 
a produtos importados do Brasil. Destes, 
vale ressaltar dois, pela gravidade das me
didas visadas: o farelo de soja e os pro
dutos siderurgicos. Foram mantidos con
tatos explorat6rios com a CEE a fim de 
delinear o escopo de novo Acordo de Co
mercia Brasil-GEE e identificar as areas 
de coopera~;ao bilateral nos campos eco
nomico, comercial, financeiro e da trans
ferencia de tecnologia. A busca desse 
objetivo tern, no entanto, sido prejudicada 
pelos problemas nas rela<;:oes comerciais 
Brasil-GEE, decorrentes do protecionismo 
comunitario. 

Em 1978, a medida em que declinavam as 
cota~;oes internacionais do cafe, os pafses 
produtores intensificaram os esfor<;:os para 
obter a pronta implementa~;ao das clausu
las economicas do Convenio lnternacional 
e fortaleceram-se os entendimentos para 
a defesa de seus interesses comuns. 
0 Acordo lnternacional do A~;ucar de 1977 
entrou provisoriamente em vigor a 1.0 de 
janeiro. Tendo em vista que os pre~;os pre
valecentes situam-se abaixo do pre~;o mf
nimo previsto no Acordo, as quotas de 
exporta~;ao sofreram o corte maximo per
mitido pelo Convenio. 0 Grupo de Pafses 
Latino-Americanos e do Caribe Expertado
res de A~;ucar prosseguiu na tarefa de apri
morar a coopera~;ao entre seus membros. 

Durante reunioes da Organiza~;ao lnterna
cional do Cacau, os paises produtores e 
consumidores aceitaram a ideia de rene
gocia~;ao do Convenio. 

Com vistas ao preparo de uma posJ~;ao 
comum nessas negocia~;oes, reuniu-se em 
Abidjan urn Comite de Renegocia~;ao cria
do pela Alian~;a dos Produtores. 

Foram negociados, em janeiro e em feve
reiro, Acordos sobre Empreendimentos 
Conjuntos no Setor da Pesca com Trinidad 
e Tobago e com Barbados, respectivamen
te. Tam bern foram realizadas, no decorrer 
de 1978, negocia<;:oes sobre pesca, com 
vistas a conclusao de acordos semelhantes 
com o Suriname e com os Estados Unidos 
da America. 
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Em novembro de 1978, o Brasil participou 
da conferencia negociadora do Acordo ln
ternacional sabre o Trigo, que devera subs
tituir o convenio de 1971. 

Pela Resoluc;ao n.0 93 (IV) da UNCTAD 
adotada em maio de 1976 foi decidido, no 
quadro do Programa lntegrado de Produtos 
de Base, tamar medidas para a negociac;ao 
de urn Fundo Comum - cujo principal 
objetivo seria, em princfpio, financiar a 
constituic;ao de estoques regulares e ou
tras medidas. Realizou-se em novembro a 
segunda Sessao da Conferencia das Na
c;6es Unidas sabre urn Fundo Comum. 

Realizou-se, em Brasilia, em outubro, a 
Primeira Reuniao do Subgrupo de Agricul
tura Brasii~Estados Unidos. Os principais 
temas discutidos inclufram: doencas ani
mais e vegetais; insumos agrfcolas; pro
gramas florestais; pesquisa e intercambio 
educacionais; e energia em agricultura. 

Participou o Brasil das XXXIII Reuni6es 
Anuais das Assembleias de Governadores 
do Fundo Monetario lnternacional e do 
Banco lnternacional para Reconstruc;ao e 
Desenvolvimento e da XIX Reuniao da Jun
ta de Governadores do Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento. 

0 Governo continuou a colaborar para o 
desempenho das atividades do Fundo Afri
cano de Desenvolvimento, de que o Brasil 
e membro-fundador, no sentido de aperfei
c;oamento da cooperac;ao brasileira aos paf
ses africanos. 

Completou-se, em junho de 1978, o primei
ro ano de vigencia do Programa economico 
bilateral com o Ira, delineado no ambito 
da Comissao Mista Ministerial. 

As negociac;6es com a Republica Federal 
da Alemanha sabre cooperac;ao tecnica e 
financeira, realizadas em Bonn, em outu
bro, levaram a urn acordo sabre esquema 
de distribuic;ao de recursos que envolvem 
a utilizac;ao de 55 milh6es de marcos. 

0 Governo apoiou ativamente os esforc;os 
de ampliac;ao da rede bancaria brasileira 
no exterior, no quadro dos objetivos de 
polftica externa. 

Firmou o Brasil convenc;6es para evitar a 
dupla tributac;ao da renda com a ltalia, em 
outubro, e com Luxemburgo, em novembro. 
Por outro lado, prosseguiram as negocia
coes para a conclusao de Acordo de ge
nera com o Canada e a Noruega. 

Em abril de 1978. o Brasil assinou a Con
venc;ao da Organizac;ao lnternacional de 
Telecomunicac;6es Marftimas por Satelite 
que visa ao aperfeic;oamento dos servic;os 
publicos de transmissao de mensagens 
marftimas. 

Realizou-se, em Hamburgo, em marc;o, a 
Conferencia das Nac;6es Unidas sabre 
Transports de Mercadorias por Mar. Em 
conseqi.iencia de suas deliberac;6es, a Con
ferencia elaborou a Convenc;ao sabre Trans
porte de Mercadorias por Mar, sendo o 
Brasil o primeiro pafs a assina-la. 

Realizou-se em Puerto Presidents Stroes
sner, em junho, a Ill Reuniao Brasii-Para
guai dos Organismos da Aplicac;ao do Con
venia sabre Transports lnternacional Ter· 
restre. 

E, em agosto, a Ill Reuniao da Comissao 
de Planejamento Viario do Congresso Pan
Americana de Rodovias da OEA. Na oca
siao, foi examinado o projeto definitivo do 
Sistema Pan-Americana de Rodovias. 

Realizou-se em Lima, em novembro, o 
XIV Congresso Pan-Americana de Ferro
vias, com o objetivo de analisar a inciden
cia da crise petro-energetica sabre o trans
porte interamericano. 

Visitou o Brasil o Presidents do Conselho 
da Organizac;ao de Aviac;ao Civil lnterna
cional que se entrevistou com os Minis
tros da Aeronautica e das Rela<;:6es Ex
teriores. 

No decorrer do ano foram realizadas con
versac;6es com autoridades aeronauticas 
da Venezuela e do Equador e Reuni6es de 
Consulta entre Autoridades Aeronauticas 
do Brasil e de quatro pafses com os quais 
mantemos Acordos sabre Transportes Ae
reos: Marrocos, Argentina, Uruguai e Pa
raguai. 
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No campo da energia nuclear, cabe notar 
a vinda ao Brasil de uma missao, chefiada 
pelo Embaixador Gerard Smith, com o pro
p6sito de prestar esclarecimentos as auto
ridades brasileiras, a respeito do funcio
namento de nova lei norte-americana sabre 
nao-prolifera<;:ao nuclear e as suas possf
veis implica<;:6es na coopera<;:ao nuclear 
entre os dois pafses. 

No ambito da coopera<;:ao nuclear com a 
Republica Federal da Alemanha, cabe assi
nalar o infcio das obras da Central Nuclear 
de Angra-11. Por ocasiao da visita do Pre
sidente da Republica a RFA, foram assi
nados diversos convenios de implementa
<;:ao do Acordo de coopera<;:ao nuclear. 

Cabe, ainda, registrar a conclusao das ne
gocia<;:6es do Brasil com os parceiros da 
URENCO (RFA, Reina Unido e Pafses Bai
xos) sabre a aplicac;ao de salvaguardas no 
contexto das exporta<;:6es de urania enri
quecido pela URENCO para o Brasil, tendo 
sido firmado acordo entre as partes, em 
setembro. 

Foram realizadas, em abril e setembro, 
sess6es da Reuniao para redigir a Conven
c;ao sabre a Prote<;:ao Ffsica do Material 
Nuclear. Foi aprovada proposta do Brasil, 
no sentido de limitar o alcance da futura 
conven<;:ao a protec;ao ffsica do material 
nuclear durante o seu transporte interna
cional. 

Cabe mencionar, ademais, a realizac;ao da 
Conferencia Plenaria do INFCE (Avalia<;:ao 
lnternacional do Cicio do Combustfvel 
Nuclear), em novembro e, finalmente, a 
reuniao de consulta sabre urn regime inter
nacional para o armazenamento do pluto
nio, em dezembro. Teve Iugar em Libre
ville urn Seminario dos pafses em desen
volvimento exportadores de manganes, de 
que o Brasil participou. A reuniao teve 
por objetivo a coordenac;ao de posh;:oes 
com vistas a futuras negocia<;:6es sabre o 
produto. 

Em 1978, foi implantado o Sistema de ln
formac;6es Economicas, com o objetivo de 
modernizar e agilizar a coleta, o processa
mento e a disseminac;ao das informa<;:6es. 
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promo~ao comercial 

0 Programa de Promoc;ao Comercial no 
Exterior tern como objetivo o apoio a a<;:ao 
governamental para a venda de bens e ser
vi<;:os, de forma a contribuir para que se
jam alcanc;adas as metas estabelecidas 
pelo Governo para o setor do comercio 
internacional. 

0 Governo tern procurado contribuir para 
uma a<;:ao coordenada dos exportadores 
brasileiros com o objetivo de obter as me
lhores condi<;:6es comerciais em cada ne
g6cio concreto. Esta atividade, confiada 
ao ltamaraty, tern compreendido a forma
c;ao de cons6rcios de exportac;ao no Brasil, 
a elabora<;:ao de "pacotes" economico-fi
nanceiro-comerciais e, finalmente, gest6es 
de alto nfvel politico. 

Em termos de evolu<;:ao das atividades do 
Sistema de Produ<;:ao Comercial, valeria 
assinalar os acontecimentos descritos a 
seguir. 

Teve inicio a edi<;:ao da "Brasil Comercio e 
Industria" em ingles, alemao e portugues. 

As revistas comportam publicidade, pas
sando a ser vetor de divulga<;:ao especffica 
de produtos e empresas junto a 115 mil 
destinatarios selecionados nos principals 
mercados do mundo. 

Doze Seminarios sobre participac;ao em 
Feiras e Exposi<;:6es, para informa<;:6es dos 
exportadores sobre como tirar o melhor 
proveito das mostras internacionais foram 
realizados em 1978, nas principals capitals 
brasileiras. 

Em 1978, realizou-se o IV Cicio de Traina
mento de Especialistas em Promoc;ao Co· 
me.rcial, com 33 participantes, seleciona
dos dentre 872 candidatos, todos de nfvel 
superior, inscritos nas principais capitals 
brasileiras. 

Realizou-se em setembro o VI Curso de 
Treinamento e Aperfei<;:oamento para Che
fes de Setores de Promo<;:ao Comercial. 
0 VI Curso foi realizado em Caracas, con
comitantemente com a Exposh;:ao Industrial 
Brasileira. 
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Realizaram-se dois "Encontros de Coopera
c;ao", com participac;ao de delegados da 
Bolfvia e do Paraguai, em fevereiro e agos
to, no contexto do esquema para presta
<;:ao de assistencia tecnica na area da pro
moc;ao comercial a pafses em desenvol
vimento. 

A pedido do "International Trade Center" 
UNCTAD/GATT, o ltamaraty organizou e 
executou missao de assistencia tecnica ao 
Governo dominicano, para avalia<;:ao e pro
jeto de reorganiza<;:ao do Centro Domini
cano de Promoci6n de Exportaciones. Ain
da por iniciativa do "International Trade 
Center", foi definido um programa bianual 
de assistencia tecnica do ltamaraty a paf
ses em desenvolvimento, na area da pro
mo<;:ao comercial. 

Foram ate o momenta publicados, na serie 
"Mercados para o Brasil", 89 monografias, 
abrangendo dados em profundidade sobre 
as condi<;:oes de acesso de produtos bra
sileiros prioritarios aos principais merca
dos mundiais. 

Foram conclufdas com exito as Jornadas 
Tecnicas para a promo<;:ao de investimen
tos no Rio Grande do Sui, organizadas em 
Colonia, Londres, Madrid e Milao, a pedido 
do Governo daquele Estado. Foram igual
mente levadas a efeito as Jornadas Tecni
cas em Colonia, Milao e Turim, a pedido 
dos Governos de Minas Gerais, Goias e 
Espfrito Santo, para capta<;:ao de recursos 
aos respectivos Estados. 

Em 1978, o Sistema de lnforma<;:ao Comer
cia! distribuiu aos empresarios cadastra
dos 2. 600.000 pe<;:as de informa<;:6es, apre
sentando um acrescimo de 33% em com
para<;:ao com 1977. 

0 programa oficial de feiras e exposi<;:oes 
no exterior superou em 1978 uma centena 
de eventos, disseminados em 48 pafses, 
abrangendo, pela primeira vez, todos os 
continentes e traduzindo duas diretrizes 
basicas: a diversifica<;:ao de mercados e 
a introdu<;:ao de novos produtos e exporta
dores, em particular a pequena e media 
empresas. 

As mostras de maior porte se concentra
ram na America Latina. Alem do Mexico, 

poderia ser destacada, como area promis
sora para a comercializa<;:ao de produtos 
brasileiros, a regiao do Caribe. 

Nos Estados Unidos da America, foram 
realizadas diversas feiras especializadas 
nos mais tradicionais mercados das Cos
tas Leste e Oeste, bem como em novas 
areas, no sui e no norte, sob o ambito de 
Atlanta, Dallas, Houston e Chicago. 

Como nos Estados Unidos, a maioria das 
mostras que o Brasil promoveu na Europa 
teve carater especializado, buscando ex
plorar setorialmente e em profundidade, a 
introdu<;:ao de novos produtos. 

Ao lado dos eventos em Mo<;:ambique, Ni
geria e Senegal, o exportador brasileiro 
compareceu, na Africa, a feiras do Quenia, 
na Tanzania e na Zambia, centros comer
ciais ainda pouco explorados. 

No Oriente Medio, onde se vem desenvol
vendo persistente trabalho de promo<;:ao 
das exportac;oes brasileiras, o Brasil parti
cipou das feiras de Teera, Argel e Bagdad. 

Finalmente, na Asia e Oceania, foram orga
nizadas mostras exclusivas em Cingapura 
e na Australia. As feiras especializadas 
em material hospitalar, alimentos e brin
quedos deram oportunidade as empresas 
brasileiras no sentido de abrir caminho ao 
mercado de manufaturados do Japao. 

Do esforc;o no sentido de ampliar a pre
senc;a do produto brasileiro no exterior e 
sinal a evoluc;ao do numero de eventos e 
expositores nos programas de mostras do 
ltamaraty. Com efeito, de 16 eventos em 
1970, o programa oficial de feiras e expo
sic;oes no exterior aumentou para 85 cer
tames em 1977 e 106 em 1978. De 1970 
a 1977, o numero de firmas participantes 
cresceu de 200 para 2. 000, e as vendas 
totais, estimadas, de 6 milhoes para 200 
milhoes de d6lares. 

0 ltamaraty integrou e organizou - ou 
pelo menos lhes deu apoio - 15 missoes 
oficiais de empresarios ao exterior, em 
1978. Organizaram-se e assistiram-se, tam
bern, 25 visitas ao Brasil de missoes es
trangeiras interessadas em produtos e ser
vic;os brasileiros. 
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No ambito do Projeto Apoio a Captac;:ao de 
lnvestimentos foram fornecidas, a investi
dores potenciais, informac;:6es sobre a 
economia brasileira e dados sabre o tra
tamento dispensado ao capital estrangeiro, 
remessa de Iueras, incentivos a investi
mentos, propriedade industrial e transfe
rencia de tecnologia. 

De particular relevo foi o apoio prestado 
pelo ltamaraty a empresas brasileiras ex
portadoras de servic;:os, com vistas a con
cretizac;:ao de projetos com pafses em de
senvolvimento. A tftulo de exemplos des
sa colaborac;:ao poder-se-iam citar a cons
truc;:ao de barragens hidreiE~tricas no Pa
raguai (ltaipu), no Uruguai (Palmar), na Ve
nezuela (Guri) e na Argelia (Sidi-Abdelli); 
a construc;:ao de portos no Uruguai (La 
Paloma); a construc;:ao de estradas na Mau
ritania (Transmauritana), na Arabia Saudi
ta e no lraque (Baghdad-Hissaioeba); a 
pavimentac;:ao e terraplanagem de estradas 
na Nigeria; a construc;:ao de hoteis no Ira
que; obras de saneamento na Costa Rica 
e na Ubia; a instalac;:ao de rede telefonica 
na Nigeria; projetos agropecuarios na Ni
geria e na Costa do Marfim. 

coopera~iio cientifica, tecnica e cultural 

De acordo com o que disp6em os Conve
nios de lntercambio Cultural e os progra
mas de cooperac;:ao, frequentam hoje uni
versidades brasileiras, doze mil estudantes 
estrangeiros procedentes de varios pafses 
latino-americanos e africanos. 

A rede de Centros de Estudos Brasileiros 
e leitorados abrange dezoito unidades e 
sao mantidos quase cinquenta leitorados 
junto a universidades estrangeiras estipen
diados pelo Governo. As estatfsticas re
centes mostram que, entre CEBs e leito
rados, ha cerca de 3. 200 estudantes es
trangeiros matriculados e estudando a lin
gua portuguesa. 

Foi preparada uma mostra significativa da 
produc;:ao cinematografica brasileira recen
te, que foi levada a sete capitais latino
americanas. E preparada tinha tambem 
uma mostra retrospectiva do cinema bra
sileiro, apresentada com grande exito em 
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Guine-Bissau e Cabo Verde, e organizada 
mostra em Maputo, Moc;:ambique, a qual 
resultou na compra, por Moc;:ambique, de 
10 pelfculas brasileiras. Na Europa foi 
realizada importante retrospectiva do cine
ma brasileiro, com 40 tftulos, apresentada 
na Franca, na Sufca e em Portugal. 

Desenvolveu-se, em Dacar, importante ini
ciativa no campo das artes plasticas com 
a manutencao de urn instrutor brasileiro 
de gravura em atelie instalado pelo Brasil. 
0 ltamaraty organizou, ainda, a participa
cao brasileira na Bienal de Veneza, ainda 
o mais importante evento internacional do 
setor das artes plasticas. 

No caso de apresentacao de musicos e ar
tistas brasileiros no exterior, foi dado au
xflio a mais de vinte artistas e grupos. 

Com o intuito de intensificar a difusao da 
musica popular no exterior, o Governo tern 
procurado dotar Embaixadas e Consulados 
da maior quantidade possfvel de material 
gravado, com vistas a formacao de discote
cas basicas. 

Na area da cooperacao tecnica multilateral 
teve prosseguimento o II Programa Nacio
nal de Cooperacao Tecnica com o progra
ma das Nac;:6es Unidas para o Desenvol
vimento, o qual inclui urn total de 62 pro
jetos com custo externo estimado em 
US$ 38 milh6es. 

Em 1978, realizou-se, em Buenos Aires, a 
Conferencia das Nac;:6es Unidas sobre Co
operacao Tecnica entre Pafses em Desen
volvimento. Essa reuniao representou a 
primeira expressao de urn processo no 
sentido de sensibilizar as Nac;:oes Unidas 
para o intercambio de conhecimentos tec
nol6gicos entre pafses em desenvolvi
mento. 

0 Governo brasileiro decidiu fazer uma 
contribuic;:ao voluntaria ao PNUD da ordem 
de US$ 1 ,6 milhao para o financiamento 
de bens e servic;:os brasileiros a serem uti
lizados em projetos de cooperac;:ao tecnica 
em pafses em desenvolvimento. 

l\lo ambito da coopera~;:ao bilateral rece
bida, alem da negociac;:ao com a Republica 
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Federal da Alemanha do Ill Programa de 
Coopera((ao entre os dois pafses, foi apro
vado oficialmente o I PNCT /Brasii/Fran((a. 
A RFA e a Fran((a sao os dois mais impor
tantes fornecedores de coopera((ao ao 
Brasil. 

Em 1978, o Brasil consolidou a sua posi((ao 
de doador de coopera((ao tecnica, atraves 
da intensifica((ao e aperfei((oamento de 
programas com os pafses em desenvolvi
mento. 

A coopera((ao tecnica com a America La
tina expandiu-se de forma acentuada. 0 ano 
de 1978 marcou, ainda, o infcio da coope
ra((ao tecnica com os pafses do Caribe, 
ressaltando-se o envio de missao tecnica 
a Trinidad e Tobago no campo da pesca e 
o envio de missao a Jamaica no setor ca
feeiro. A coopera((ao tecnica com a Africa 
foi particularmente intensa com os pafses 
de expressao portuguesa e com a Nigeria. 

Consolidou-se, em 1978, a implanta((ao do 
Sistema de lnforma((ao Cientffica e Tecno-
16gica do Exterior (SICTEX), cujos usuarios 
cifram-se hoje em mais de urn milhar de 
entidades. No decorrer de 1978 foram aten
didas cerca de mil consultas, das quais 
resu Ita ram o envio de 3. BOO i nformac;:oes 
ou documentos, alem das quase 12.000 
publica((oes regularmente enviadas aos 
usuarios. 

Merecem registro os entendimentos man
tidos com a Fran((a e que culminaram com 
a celebra((ao de Acordo de Coopera((ao 
Tecnol6gica Industrial, que estabelece as 
bases de importante coopera((ao naquele 
setor. 

Realizou-se, em Brasilia, em outubro de 
1978, a VIII Reuniao da Comissao Mista 

Teuto-Brasileira de Coopera((ao Cientffica 
e Tecnol6gica. 

No que se refere a coopera((ao multilate
ral, os esfor((os concentraram-se, em par
ticular, na prepara((ao da posi((ao brasileira 
a Conferencia das Na((oes Unidas sabre 
Ciencia e Tecnologia para o Desenvolvi
mento, programada para realizar-se em 
Viena, em agosto de 1979. 

Cumpre igualmente ressaltar que, em 1978, 
realizou-se, em decorrencia de aprova((ao 
de proposta apresentada pelo Brasil, a 
Conferencia lntergovernamental sobre Es
trategias e Polfticas de Informatica, que 
propiciou oportunidade para que se divul
gasse o esfor((o industrial que o Brasil 
realiza no particular. 

Foi organizada a difusao de documentarios 
produzidos no Brasil sobre temas brasilei
ros, nas televisoes da America Latina e 
da Africa e foram realizadas opera((oes de 
divulga((ao, nesses dais continentes, de 
eventos e assuntos brasileiros especffi
cos, atraves de varios meios de comuni
ca((ao social. Vale mencionar a divulga((ao, 
na America Latina, de uma serie de filmes
documentarios sobre diversos aspectos da 
realidade e cultura brasileira; a serie de 
emissoes especiais sabre o Brasil, pela 
televisao argentina; o filme-documentario 
"Tecnologia para uma Sociedade em De
senvolvimento ", que ressalta a contribui
((ao que o Brasil tern a oferecer, na area 
tecnol6gica, a na((oes em diferentes esta
gios de desenvolvimento; o filme-documen
tario sabre o "Festival Nacional de Dan
((as Mo((ambicanas ", que registrou, com 
exclusividade, os eventos comemorativos 
do 3.0 aniversario da independencia de Mo
((ambique. 
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I 

a visita do vice-presidente 
da nigeria a brasilia 

Discursos dos Vice-Presidentes do Brasil, 
Adalberto Pereira dos Santos, e da 
Nigeria, General Shehu Musa Yar'Adua (traduoao nao-oficial), 
no Palacio ltamaraty de Brasflia, em 8 de janeiro 
de 1979, por ocasiao do banquete oferecido 
ao representante nigeriano. 

VICE-PRESIDENTE BRASILEIRO 

Senhor Vice-Presidents, 

~ para o Governo brasileiro e para mim 
pessoalmente uma grande satisfaQao rece
ber a vis ita de Vossa Excelencia. Nao ape
nas em razao das elevadas funQoes exerci
das por Vossa Excelencia como tambem 
por suas reconhecidas qualidades huma
nas, provadas ao Iongo de brilhante car
reira de militar e de homem publico, Vas
sa Excelencia encarna o espfrito e as rea
lizaQoes do povo da Nigeria. No Brasil, 
admiramos o nobre povo nigeriano e nos 
sentimos orgulhosos de suas realizaQoes. 
Oueremos, pois, que Vossa Excelencia 
aqui se sinta como em sua casa e que 
daqui regresse com o testemunho de nos
so apreQo e de nossa inabalavel vocaQao 
de solidariedade para com os objetivos de 
progresso e de bem-estar social de seu 
povo. 

As afinidades existentes entre os povos 
do Brasil e da Africa imprimem carater 
todo especial as nossas relaQoes com os 
pafses daquefe Continents. Sao elas ba
seadas em laQos que se formaram atraves 

dos seculos, como resultado de urn legado 
hist6rico e cultural, que se estende de urn 
a outro lado do Atlantica com intensidade 
invulgar. Para o Brasil e extremamente 
significativo notar que nossa massa conti
nental constitui o elemento ffsico do He
misferio Ocidental mais proximo a Africa. 

Pr6ximos pela geografia, o somos tambem 
pelo espfrito. A heran9a etnico-cultural 
que o Brasil recebeu da Africa representa 
uma das bases fundamentals do que se 
poderia chamar de "o hom em brasileiro", 
constituindo-se, ao mesmo tempo, em cau
sa e instrumento de crescente aproxima
Qao com os povos daquele Continente
irmao. 

Se, por urn lado, nos lembramos de que o 
Brasil foi e e grande recipiendario de in
fluencia africana, por outro, nao devemos 
esquecer o fato de ter o Brasil tambem 
marcado sua presen9a em solos africanos. 
~ bastante viva em algumas regioes da 
costa ocidental da Africa, em particular na 
Nigeria, a marca daqueles elementos que 
retornaram a suas regioes de origem nos 
fins do seculo XIX, nao sem levar consigo 
urn pouco da terra onde haviam deixado 
muito de seu trabalho e de sua cultura. 

3-1 
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africanos contribuiram para moldar a 
psicologia popular do brasil 

Durante longos anos, flufram, entre Brasil 
e Africa, plantas, estilos de arquitetura, 
vestimentas, objetos os mais diversos, 
dan<;:as, canc;oes, ritmos, lendas, costumes, 
crenc;as religiosas e, acima de tudo, modos 
de aprender e de viver a vida. Ja se disse, 
com muita razao, que o elemento africano 
penetrou nos confins do mais intima da 
vida brasileira e, assim, contribuiu para 
moldar a psicologia popular do Brasil. 

Esse parentesco de espirito reclamava um 
entendimento mais amplo e mais intenso, 
que pusesse em evidencia as semelhanc;as 
de nossa formac;:ao e nos permitisse pre
servar os elementos dessa preciosa heran
c;a comum. 

Assim e que ao assumir a Presidencia da 
Republica, em marc;:o de 1974, o Presidente 
Ernesto Geisel determinou com clareza a 
nova formulac;:ao a ser concedida a polftica 
brasileira com relac;:ao a Africa, definida 
como prioritaria: "no campo da polftica 
externa [ ... ] daremos especial relevo ao 
nosso relacionamento com as nac;:oes irmas 
da circunvizinhanc;:a de aquem e alem-mar". 

A instrumentac;ao dessa definic;ao politica 
constituiu uma das principais linhas de 
ac;ao diplomatica do Governo do Brasil nos 
ultimos anos. E, no que diz respeito ao 
relacionamento Brasii-Ni'geria, em parti
cular, foram notaveis os resultados alcan
(:ados. 

Em janeiro de 1977, tivemos o privilegio 
de receber, em Brasilia, o entao Chanceler, 
General Joseph N. Garba. Os contatos 
mantidos naquela oportunidade foram ex
tremamente proveitosos, como atesta a 
declarac;:ao conjunta assinada na ocasiao, 
cujo relevo e objetividade contribufram 
decisivamente para colocar nossas rela
c;:oes bilaterais em nfveis exemplares. Pas
saram-se em revista as principais questoes 
internacionais de interesse para os paises 
que, como o Brasil e a Nigeria, estao na 
vanguarda da luta pelo estahelecimento de 
condic;oes polfticas e economicas mais 
justas no plano internacional. Foi auspi
cioso verificar a ampla coincidencia de 
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pontos de vista entre nossos paises, coin
cidencia, de resto, invariavelmente atesta
da no dia-a-dia de nossas atuac;:oes no 
plano internacional. 

A visita do Chanceler Garba ao Brasil ser
viu tambem, e principalmente, para que 
fizessemos um balanc;:o das relac;:oes bila
terais e para que assentassemos bases 
para seu continuo desenvolvimento, atra
ves de um mecanismo de consultas per
manentes entre os nossos dois paises. 
Creio, Senhor Vice-Presidente, que pode
mos justamente nos orgulhar do que ja 
fizemos e que temos toda razao para en
carar o futuro com renovada confianc;:a. 

um crescenta intercambio bilateral 
entre brasil e nigeria 

0 crescimento do intercambio bilateral 
Brasil-Nigeria e prova eloqOente do acor
do da orientac;:ao trac;:ada em con junto. De 
um comercio total, nos dais sentidos, no 
valor de cerca de 12 milh6es de d6lares 
em 1974, passamos para 206 milhoes em 
1977. E as estimativas, para o ano que 
acaba de se encerrar, sao ainda mais ani
madoras: ja no periodo de janeiro a setem
bro os numeros do comercio bilateral tota
lizaram 226 milh6es de d61ares. 

Mas nao foi apenas no plano economico
comercial ·que se situaram os exitos da 
politica bilateral. Adensaram-se em todos 
os contatos entre o Brasil e a Nigeria. 
A intimidade crescenta entre nossos povos 
pos em relevo uma comunidade de inte· 
resses que, assentada em bases s61idas, 
s6 tende a se reforc;ar. 

Este e, Senhor Vice-Presidente, o desafio 
que temos pela frente: solidificar e apri
morar as bases polftico-institucionais de 
nosso relacionamento, para permitir que 
as vontades e a capacidade empreende
dora de nossas gentes o des~envolvam 
cada vez mais. 

Estou certo de que tanto o Brasil quanta 
a Nigeria terao sempre interesse em to
mar as medidas que se fizerem neoessa
rias para evitar as distorg6es que possam 
produzir-se no intercambio bilateral. Esta-
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mos conscientes de que o comercio inter
nacional e uma avenida de duas maos e 
que, se em determinado momento o maior 
volume de trocas se inclufa a favor de urn 
dos dois pafses, nada impede que amanha 
a situa<;:ao se inverta. E justamente a pro
cura de nfveis mais altos que gera dese
quilfbrios ocasionais, os quais sao logo 
superados pelo dinamismo das correntes 
de comercio. 

0 Brasil quer nao so continuar a aumentar 
suas vendas para a Nigeria, como tambem 
- o que e fundamental no presente esta· 
gio - intensificar sensivelmente suas 
compras de produtos nigerianos . Estare· 
mos, pois, sempre dispostos a estudar 
meios e maneiras de implementar na pra
tica esta decisao, que representa a vonta· 
de politica do Governo do Brasil. Temos 
consciencia de que esta e a maneira de 
alcanc;ar patamares cada vez mais eleva· 
dos em nosso relacionamento. 

Senhor Vice-Presidente, 

A intimidade a que ja atingimos no plano 
bilateral exige que, alem dos aspectos co
merciais, dediquemos redobrada aten<;:ao 
as demais areas de nosso relacionamento. 
Como pafses em rapido desenvolvimento, 
Brasil e Nigeria tern diante de si urn uni
verso ainda largamente inexplorado, rico 
em possibilidades de coopera<;:ao horizon
tal. Cabe-nos criar uma rede de entendi
mentos capazes de forjar mecanismos op'e
racionais de coopera<;:ao, baseados na eqi.ii
dade, no respeito mutuo e na estrita 
observancia do principio de vantagens re· 
cfprocas. 

Senhor Vice-Presidents, 

0 Brasil e a Nigeria tern importante papel 
a desempenhar no panorama diplomatico 
contemporaneo. Num mundo ainda dividi
do pela persistencia de desigualdades gri
tantes nos nfveis de bem-estar dos povos 
e permanentemente amea<;:ado pela verti
ginosa carreira armamentista nuclear, par
tilhamos com outros pafses em desenvol
vimento a responsabilidade hist6rka de 
lutar pela afirma<;:ao dos direitos da grande 
maioria da Humanidade, empenhada em 
propiciar a cria<;:ao de uma ordem interna-

cional mais justa e coerente com os an
seios da paz, seguran<;:a e desenvolvimento 
de nossos povos. 

brasileiros ap6iam politica de 
combate ao colonialismo 

0 Brasil aprecia a polftica seguida pela 
Nigeria na luta pela elimina<;:ao dos rema
nescentes do colonialismo na Africa e pela 
supressao das praticas odiosas do apar· 
theid. Meu pais nao tern deixado de fazer 
ouvir sua voz nas Na<;:oes Unidas e em 
outros foros internacionais para condenar 
o regime ilegal da Rodesia e para exigir 
a imediata independencia da Namibia, se
gundo o plano aprovado pela Conselho de 
Seguran<;:a das Na<;:6es Unidas. Nesse con
texto, o Brasil ,entende, em particular, que 
nao se podera falar em paz e seguran<;:a 
enquanto persistirem no Continents afri
cano situa<;:oes fundamentalmente injustas, 
derivadas de doutrinas colonialistas e ra
cistas, superadas e condenadas pela His
t6ria. 

Da sorte dessas tres questoes fundamen
tais depende a paz e a seguran<;:a na Africa 
e, por extensao, a propria estabilidade do 
sistema internacional. 

Pafs atlantico, intima.mente vinculado a 
Africa por sua etnia e por suas tradlc;Oes 
culturais, o Brasil e solidario com a causa 
dos pafses africanos, que e hoje tambem 
a causa de todos os paises amantes da 
paz e da justic;a. 

Ao transmitir a Vossa Excelencia o reno
vado testemunho de nossa solidariedade, 
fa<;:o-o na convic<;:ao de que em breve, che
qara o dia em que nos poderemos orgu
lhar do dever cumprido, legando as gera
<;:6es vindouras urn mundo Iiberto da opres
sao polftica e economica, em que todos 
os povos tenham de fato acesso aos meios 
para sua plena realiza<;:ao nacional. 

A perseveran<;:a e nossa arma e o direito 
a nossa bandeira. Levar adiante essa I uta 
e urn dever que o Brasil e a Nigeria. uni
dos em sua solidariedade, nao deixarao de 
cumprir. 
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Pec;:o, pois, a todos, que comigo ergam a 
tac;:a em brinde ao Tenente-General Oluse
gun Obasanjo, Chefe de Estado e Coman
dante-em-Chefe das Forc;:as Armadas da 
Nigeria, pela prosperidade da grande Na
<;ao nigeriana e pela felicidade pessoal de 
Vossa Excelencia. 

VICE-PRESIDENTE NIGERIANO 

Senhor Vice-Presidente, 

Excelencias, 

Senhoras e Senhores, 

E com grande prazer que me levanto para 
responder as calorosas palavras de boas
vindas a nos enderec;:adas por Sua Exce
lencia o Senhor Vice-Presidente da Repu
blica Federativa do Brasil. A amizade e 
mutua estima que o povo do Brasil tern 
por nos ja se tornaram evidentes na espon
tanea e calorosa recepc;:ao a partir de nos
sa chegada a seu grande pals. 

Eu lhe assequro, Senhor Vice-Presidente, 
que minha delegac;:ao e eu estamos emo
cionados por suas palavras e apreciamos 
o tributo entusiasmado que Vossa Excelen
cia tao generosamente manifestou por meu 
pals e povo. 

Senhor Vice-Presidente, e urn fato conhe
cido que ambos os nossos palses e povos 
compartilham similaridades geoqraficas co
muns. Essas conexoes qeograficas foram 
reforc;:adas por contatos historicos e cultu
rais que se estabeleceram entre nossos 
dois palses e povos atraves dos seculos. 
Assim, posso dizer com orgulho que rela
coes fraternas e amistosas que existiram 
e continuam a florescer entre nossos dois 
pafses, tern suas ralzes em nossa heranc;a 
comum. 

Permita-me dizer-lhe que, na Nigeria por 
exemplo e particularmente na cidade de 
lagos, ha ampla evidencia do legado bra
sileiro em muitos aspectos da vida de seu 
povo. A marca da arquitetura brasileira 
e muito evidente nos projetos de algumas 
casas no corac;:ao da capital, a cidade de 
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lagos. E diz-se que a possessao mais pre
ciosa de um homem e o conforto de seu 
castelo. AI em disso, parte da populac;:ao 
de lagos tern lac;:os familiares no Brasil. 
E interessante notar que dois dos mais 
importantes monumentos historicos, a sa
ber, a Catedral Holy Cross em lagos e a 
Mesquita Central, foram projetados por 
arquitetos brasileiros. Da mesma mane i
ra, e fato incontestavel que um numero 
substancial de seus cidadaos negros tern 
sua origem ancestral em meu pals. Em 
consequencia, a Nigeria, entre os Estados 
africanos, da grande importancia a exten
sao e valor da heranc;:a cultural afro-bra
sileira. 

Nesse sentido, nao posso deixar de men
cionar o impacto da participac;:ao brasileira 
no 2.° Festival Mundial de Arte e Cultura 
realizado em lagos em 1977, durante o 
qual foram feitos esforc;:os para divulgar a 
contribuic;:ao da ra<;:a negra a civlliza<;:ao. 

visita fortalece as rela~oes bilaterais 

Senhor Vice-Presidente, estou encantado 
com a perspectiva de que a presente vi
sita nos proporcionara a oportunidade de 
rever numerosos assuntos de interesse 
mutuo de nossos dois pafses, com vistas 
ao posterior fortalecimento de nossas rela
c;:oes bilaterais. 

As perspectivas de cooperac;:io entre nos
sos dois paises sao ilimitadas. Como pai· 
ses pertencentes ao assim chamado Ter
ceiro Mundo compartilhamos esperanc;:as e 
aspirac;:oes comuns. Nossos objetivos co
muns dirigem-se a busca de caminhos e 
meios para manter um clima politico sau
davel em nossos respectivos territ6rios, 
o que nos conduzira a explorac;:ao e ao 
desenvolvimento dos recursos naturais dis· 
poniveis para o beneficio de nossos povos. 

Podemos observar, com grande admirac;:ao, 
os passos giaantescos ja dados por seu 
grande pals em direc;:ao a realiza<;:ao des
ses nob res objetivos. Hoje "0 Milagre 
Brasileiro" e citado como urn fenomeno 
que pode ser comparado unicamente com 
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a rfgida transforma<;:ao econ6mica do Japao 
na era do pos-guerra. Enquanto os con
gratulamos por esses empreendimentos, 
nao hesitaremos entretanto em dizer que 
eles serao ainda mais significativos na me
dida em que compartilhem essa experien
cia com os pafses do terceiro mundo ao 
qual pertencemos. 

Nesse momenta, Senhor Vice-Presidente, 
gostaria de expressar nossa profunda sa
tisfa<;:ao pela participa<;ao de seus compa
triotas em importantes setores de nossa 
economia, tais como a instala<;:ao de rede 
de telecomunica<;:6es, industria de constru
<;ao, agricultura e educa<;ao. Este e um 
testemunho eloquente a disposi<;ao de seu 
pafs para trabalhar com parceiro do meu. 
Talvez o mais importante entre esses con
tatos seja a coopera<;:ao entre a Autori
dade Nigeriana para o Desenvolvimento da 
Capital Federal e a Capital Brasileira. 

espirito de coopera~iio deve produzir 
resultados prolificos 

E meu desejo sincero que essas iniciativas 
e espfrito de coopera<;ao cres<;:am e produ
zam resultados prolfficos para o beneffcio 
mutuo de nossos dois pafses e povos. 

Gostaria de aproveitar a oportunidade para 
examinar a presente situa<;ao no Sui da 
Africa. A Nigeria, como Vossa Excelencia 
sem duvida o sabe, esta inteiramente com
prometida com o Movimento de Libertac;:ao 
no Sui da Africa. Meu pafs acredita em 
justic;:a social e igualdade. 

Nossas opini6es sobre o Zimbabwe sao 
claras e inequfvocas. Nos nos opomos a 
instalac;:ao do Acordo interno porque trata
se de uma tentativa de lan Smith e seus 
partidarios em continuar o dominio da mi
noria com sua polftica racial repulsiva sob 
novo disfarce. E tambem nossa opiniao 
que o Acordo interno nao pode trazer a 
verdadeira independencia ao povo do Zim
babwe sem a participac;:ao da Frente Pa
triotica em tal acordo. 

A Nigeria esta igualmente envolvida na 
efetiva<;:ao de lndependencia da Namfbia 
atraves de prooessos democraticos e com 
a participac;:ao do verdadeiro orgao do povo 
- SWAPO. 

Eis as raz6es pelas quais apoiamos as re
centes decis6es do Conselho de Seguranc;:a 
destinadas a assegurar a independencia da 
Namibia. Ademais, a Nigeria acredita que 
a Baia de Walvis e parte e parcela da 
Namibia e deveria ser desocupada pela 
Africa do Sui no momento em que a Na
mibia alcanc;:ar sua independencia. 

Nossa posic;:ao em relac;:ao ao apartheid foi 
reiterada inequivocamente e inumeras ve
zes em diversos foros internacionais. Esta
mos irrevogavelmente comprometidos na 
luta para a erradica<;:ao total e destruic;:ao 
de todas as formas de racismo e discrimi
na<;:ao, onde quer que existam, no conti
nente africano em particular e no mundo 
em geral. 

Neste momenta, Senhor Vice-Presidente, 
nos, na Nigeria, apreciariamos qualquer 
apoio moral e material que seu pais pro
gressista, e com olhos voltados para o fu
turo, possa oferecer para a libertac;:ao total 
de nosso continente. Estamos convenci
dos que sua posic;:ao de lideranc;:a nesta 
area geografica coloca o pais em posic;:ao 
vantajosa para influir no curso dos acon
tecimentos da luta contra o apartheid. 

Permita-me uma vez mais expressar minha 
sincera gratidao e a da minha delegac;:ao, 
por sua generosa hospitalidade. Espera
mos a possibilidade de elaborar sobre as 
iniciativas e contatos que comec;:amos em 
relac;:ao a muitos assuntos de importancia 
crucial para nossas relac;:6es bilaterais. 

Finalmente, gostaria de convidar Vossas 
Excelencias, prezados Senhores e Senho
ras, a fazer um brinde a saude, felicidade 
e prosperidade do Presidente do Brasil, 
General Ernesto Geisel, a meu distinto 
anfitriao o Senhor Vice-Presidente, ao Go
verna e povo do Brasil e a continua ami
zade, progresso e prosperidade do Brasil 
e Nigeria. 
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comunicado conjunto 

brasi 1-n igeria 

Comunicado Conjunto Brasil-Nigeria, assinado 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 10 de janeiro de 

1979, pelo Vice-Presidente brasileiro, Adalberto Pereira dos 
Santos, e nigeriano, General Shehu Muaa Yar'Adua. 

Atendendo a convite de Sua Excelencia o 
Senhor General Adalberto Pereira dos San
tos, Vice-Presidente da Republica Federa
tica do Brasil, Sua Excelencia o Senhor 
General Shehu Musa Yar'Adua, Chefe do 
Estado-Maior do Comando Militar Supremo 
da Hepublica Federal da Nigeria, realiza 
visita oficial de 6 dias ao Brasil, de 8 a 
13 de janeiro de 1979. 

2. Durante sua permanencia em Brasilia, 
o General Yar'Adua foi recebido em audi
encia por Sua Excelencia o Senhor Presi
dente da Republica, Ernesto Geisel, a 
quem transmitiu mensagens de Sua Exce
lencia o Tenente-General Olusegun Oba
sanjo, Chefe do Governo Militar Federal, 
Comandante em Chefe das Forc;as Arma
das da Republica Federal da Nigeria. 

3. Foi igualmente recebido em audiencia 
pelo Presidente-eleito, Sua Excelencia o 
Senhor Joao Baptista de Oliveira Figuei
redo. 

4. 0 General Yar'Adua avistou-se ainda 
com os Ministros das Relac;6es Exteriores, 
da Agricultura, da Industria e do Comercio, 
das Minas e Energia, das Comunicac;6es, 
e com o Ministro-Chefe do Estado-Maior 
das Forc;as Armadas. 

5. As conversac;6es, realizadas em clima 
de amizade e entendimento mutuo, versa
ram sobre ampla gama de assuntos inter
nacionais e africanos e, bern assim, sobre 
quest6es de interesse para as relac;6es bi
laterais Brasil-Nigeria. As duas Partes 
expressaram opini6es identicas sobre to
das as quest6es examinadas. 

6. No campo das rela<;6es internacionais, 
as duas Partes reafirmaram o apoio total 
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de seus Governos as Nac;6es Unidas como 
instrumento principal para a preservac;ao 
da paz e da seguranc;a internacionais. Rei
teraram a firme adesao de seus palses aos 
Princlpios consagrados na Carta da Orga
nizac;ao, em especial os da igualdade so
berana dos Estados, da integridade terri
torial, da autodeterminac;ao dos povos, da 
nao-interferencia nos assuntos internos 
dos Estados, da soluc;ao pacifica de con
troversias internacionais, e da nao-aquisi
c;ao de territ6rios pela forc;a. 

7. Tendo em mente as responsabilidades 
decorrentes de tais princlpios, reconhecem 
o direito de todos os Estados de determi
nar, independentemente, a forma de Go
verno adequado a consecuc;ao de suas pr6-
prias aspirac;6es nacionais. Repel em, em 
consequencia, qualquer forma ou modali
dade de colonialismo e reafirmam que o 
cumprimento dos referidos princlpios e 
condic;ao para a convivencia pacifica e 
para o desenvolvimento dos Estados, tanto 
no ambito regional quanto no mundial. 

8. Examinando, em particular, a situac;ao 
na Africa, as duas Partes reiteram a con· 
vicc;ao de seus Governos de que e neces· 
sario fazer prevalecer 0 direito a dignida
de humana, a autodeterminac;ao e indepen
dencia dos povos da Africa Meridional, em 
cumprimento as resoluc;6es pertinentes 
das Nac;6es Unidas. Denunciam todas as 
formas de discriminac;ao racial, especial
mente as polfticas de apa.rtheid, condena
das pelas Nac;6es Unidas como crime con
tra a humanidade. 

9. Manifestam apoio moral e human ita
rio e solidariedade com os povos da Africa 
Meridional em sua !uta pela liberdade, in
dependencia e dignidade human a. Conde-
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nam a existencia do regime legal de Salis
bury ·e acentuam sua grave e crescenta 
preocupa<;:ao com os repetidos ataques 
armadas e outros atos de agressao leva
dos a efeito por aquele regime contra paf
ses vizinhos. 

10. Reiterarn sua convic<;:ao de que a res
ponsabilidade primordial no processo de 
independencia da Namfbia recai sobre as 
Na<;:oes Unidas, de forma a assegurar a 
sua integridade territorial, de acordo com 
as resolw;:oes e declara<;:6es das Na<;:oes 
Unidas e de suas Agencias, e a livre ex
pressao da vontade de seu povo. 

11 . No que diz respeito ao Oriente Me
clio, as duas Partes enfatizam a necessi
dade de uma soluc;:ao equitativa de todas 
as questoes envolvidas, tendo em conta 
as Resolu<;:6es existentes do Conselho de 
Seguran<;:a das Na<;:6es Unidas e os direi
tos legftimos do povo palestino. A esse 
respeito, as duas Partes ap6iam, encora
jam e recomendam quaisquer iniciativas 
razoaveis por todas as Partes envolvidas 
na questao destinadas a obtencao de uma 
paz justa e duradoura na regiao. 

12. Trocaram opinioes sobre as polfticas 
de seus respectivos Governos para desen
volver a coopera<;:ao entre os Estados. Su
blinham, em particular, a importancia de 
estimular a coopera<;:ao horizontal entre 
os pafses em desenvolvimento, com base 
na equidade, no respeito mutuo e na estri
ta observancia do princfpio de vantagens 
recfprocas. Recordando a importancia do 
Atlantica para os dois paises e os dois 
continentes, assinalam que hoje sao nume
rosos os fatores que fundamentam a iden
tidade da regiao e que aconselham formas 
de a<;:ao comum dos pafses da area. Neste 
sentido, reconhecem a responsabilidade 
especial desses pafses em promover a co
opera<;:ao regional, o desenvolvimento e a 
paz. Aoentuam que tal coopera<;:ao se deve 
inserir no quadro de esfor<;:os que os paf
ses em desenvolvimento fazem para atin
gir metas de progresso social e economi
co e ser orientada pelos autenticos inte
ress,es dos paises da regiao e pelos Pro
p6sitos e Princfpios da Carta das Na<;:6es 
Unidas. 

13. Reafirmam a necessidade de prote
ger o direito soberano de todos os Estados 
de controlar e dispor livremente de seus 
recursos naturals, inclusive os que se en
contram em suas zonas marftimas nacio
nais. Manifestam tambem a vontade co
mum de conjugar esfor<;:os no sentido do 
estabelecimento de uma ordem economica 
internacional mais justa e equitativa, que 
erie condi<;:oes favoraveis ao exercfcio do 
direito de todos os paises ao desenvolvi
mento economico. 

14. As duas Partes externam a preocupa
gao de seus Governos com a falta de pro
gresso no campo do desarmamento nuclear 
e, mais uma vez, ressaltam a importancia 
de que os recursos hoje empregados nes
ses armamentos venham a ser canalizados 
para outros setores, em beneffcio do pro
gresso economico e social, em particular 
dos paises em desenvolvimento. Nesse 
sentido, reiteram que o acesso a tecnolo
gia nuclear para fins pacfficos deve ser 
franqueado aos paises que desejem utiliza
la na promo<;:ao de seu desenvolvimento 
economico, com salvaguardas apropriadas 
e aceitaveis e sem discrimina<;:ao. 

15. As duas Partes examinaram amplo 
temario referente as questoes de interesse 
para o desenvolvimento das rela<;:oes bila
terais. Manifestam satisfa<;:ao diante dos 
progressos alcan<;:ados, que colocaram o 
relacionamento Brasil-Nigeria nos pianos 
politico, economico e cultural em niveis 
altamente satisfat6rios. Assinalam a ne
cessidade de prosseguir esfor<;:os com vis
tas a desenvolver crescentemen"l'e as re
lagoes bilaterais, com base em padroes 
de consultas e cooperac;:ao, em beneffcio 
mutuo de seus povos e no interesse da 
paz mundial. 

16. Nesse contexto, as duas Partes coin
cidiram em desenvolver os mecanismos de 
consulta de carater bilateral em nivel mi
nisterial estahelecidos pela Declara<;:ao 
Conjunta de 24 de maio de 1977, com o 
objetivo de rever periodicamente as ques
toes de interesse e preocupa<;:ao comuns. 

17. Animados por esse alto objetivo, e 
decididos a aprimorar ainda mais as rela
<;6es bilaterais atraves de mecanismos 
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operacionais eficazes, as duas Partes to
mam nota com satisfac;:ao da assinatura, 
em 10 de janeiro de 1979, de uma serie 
de acordos extremamenre importantes: 

- Acordo de Amizade, Cooperac;:ao e Co-
mercia; 

- Acordo de Cooperac;:ao Economica, Ci
entffica e Tecnica; 

- Acordo Sabre a Criac;:ao de uma Comis
sao Mista de Coordenac;:ao; 

- Acord a Sabre Servil;:os Aereos: 

- Acordo, par Troca de Notas, Sabre Ra-
dio ·e Televisao; 

- Protocolo Adicional ao Acordo Cultural 
de 16 de novembro de 1972. 

18. No que diz respeito a cooperac;:ao 
economico-comercial entre OS dais pafses, 
as duas Partes tomam nota com satisfa
cao dos cantatas mantidos tanto com auto
ridades oficiais, quanta com representan
tes do setor privado, no curso dos quais 
confirmaram-se as ·expectativas de cres
centa desenvolvimento do intercambio bi
lateral, com base no principia das vanta
gens recfprocas. Assinalam o exito de 
significativas conversac;:6es e manifestam 
a convicc;:ao de que trarao importantes be
neffcios para ambas as Partes. 

19. Manifestam ainda interesse na pron
ta considerac;ao da conveniencia da con
clusao de um acordo de transportes ma
rftimos e um acordo sabre bitributac;:ao. 
Manifestam a intenc;:ao de que ambos as 
temas venham ser objeto de considerac;:ao 
no contexto da Comissao Mista de Coor
denac;:ao Brasil-Nigeria, estabelecida pe
las duas Partes. 

20. 0 General Yar/ Adua manifestou seu 
reconhecimento ao Senhor Vice-Presidente 

do Brasil pela fraternal acolhida dispensa· 
da a ele e a sua delegac;:ao, bern como pela 
hospitalidade durante as visitas a Brasilia, 
Sao Paulo e Rio de Janeiro. 

21 . Acompanham Sua Excelencia o Ge
neral Shehu Musa Yar'Adua: 

- Coronel Tunde ldiagbon, 
Administrador Militar do Estado de 
Benue; 

- Capitao 1. Alfa. 
Administrador Militar do Estado de 
Kaduna; 

- Senhor B. 0. W. Mafeni, 
Comissario Federal para a Agricultura 
e o Desenvolvimento Rural; 

- Senhor A. S. N. Egbo, 
Secretario Permanente do Gabinete: 

- Embaixador G. C. B. Okany, 
Diretor do Departamento da America 
do Ministerio das Relac;:6es Exteriores; 

- Senhor M. 0. lhonde, 
Encarregado de Neg6cios, Embaixada 
da Nigeria no Brasil; 

- Senhor S. C. Nwokedi. 
Secretario Principal, Ministerio Federal 
do Desenvolvimento Economico; 

- Senhor F. D. 0. Enwefah, 
Secretario Principal, Ministerio Federal 
das Financ;as; 

- Senhor P. M. Okoli, 
Engenheiro-Civil Chefe (constru<;:ao). 
Autoridade da Nigeria para o Desenvol
vimento da Siderurgia; 
Senhor Baba Kingibe, 
Secretario Principal, Divisao Polftica, 
Gabinete; 
Senhor M. 0. Adio, 
Conselheiro do Estado Principal, Minis
terio Federal da Justi<;:a. 

Feito na cidade de Brasilia, aos 10 dias 
do mes de janeiro de mil novecentos e 
setenta ·e nove.(*) 

(*) Na pagma 78, se<;:ao Tratados, Acordos, Convenios, o texto dos acordos entre o Brasil e a 
Republica Federal da Nigeria. 
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o cargo, ao deixar 
ana lisa 

silveira 
extern a 

geisel 
a politica 
do governo 

Discurso do Embaixador Antonio Azeredo da Silveira, 
no Palacio ltamaraty de Brasflia, em 15 de marc;o 
de 1979, por ocasiao da solenidade 
de transmissao do cargo de Ministro de Estado 
das Relac;5es Exteriores ao 
Embaixador Ramiro Saraiva Guerreiro. 

Senhor Ministro de Estado, 

Senhoras e Senhores, 

Pe<;:o a Vossa Excelencia me permita que 
as minhas primeiras palavras se dirijam ao 
Presidente Ernesto Geisel. para renovar-lhe 
a minha gratidao pela escolha de meu 
nome, e pela forma como o fez, para Mi
nistro de Estado das Rela<;:6es Exteriores 
de seu Governo, e pelo apoio que empres
tou, a mim e ao ltamaraty, nesse largo pe
rfodo de cinco anos. Creio que nada pode
ria ter-me sensibilizado mais do que haver 
sido selecionado em razao de diretrizes 
de polltica externa e o fato de Sua Exce
lencia ter dado sempre considera<;:ao aten
ta aos pianos e projetos que lhe foram sub
metidos pelo ltamaraty. 

Ha dais dias atras, na ultima reuniao de 
seu Gabinete, tive a oportunidade de indi
car a Sua Excelencia a expnessao de mi
nha admira<;:ao par sua obra de Governo, 
bern como de assinalar aos meus colegas 
de Ministerio e aos seus colaboradores 
diretos o meu reconhecimento pessoal. 

Desejo, agora, manifestar, e o fa<;o com 
a maior satisfa<;ao, as meus agradecimen-

tos aos membros do Congresso Nacional. 
pela receptividade e pela generosidade 
com que consideraram o planejamento e 
a execu<;ao da polftica externa deste pe
rfodo que termina. Nao me esquecerei, 
jamais, das vezes em qUie souberam esti
mular, sem distin<;6es partidarias, os de
bates que comigo mantiveram nas oca
si6es em que tive a honra de ser ouvido 
pel a Parlamento brasileiro. Nao poderiam, 
do mesmo modo, ter sido mais cor11etas 
as rela<;6es entre o Poder Judiciario e o 
ltamaraty, nem mais nftido o escrupulo que 
teve sempre o Ministerio das Rela<;6es 
Exteriores em dar curso as decis6es sobe
ranas dos Tribunais. 

Aos jornalistas o que devo dizer- creio
e que, no elogio ou na crftica, cada qual 
acreditou estar cumprindo sua missao. 
Sinto-me, ademais, no dever de agradecer 
aos que me ajudaram, com lucidez e pro
priedade, nas mais diversas circunstancias 
e momentos. Porque conhe<;o o que re
presenta para eles a notfcia, ate em ter
mos de realiza<;ao de suas personalidadres, 
quero acrescentar que existe um dever 
paralelo ao deles, par parte das autorida
des responsaveis, que e o de informar a 
opiniao publica. Nao lhes faltei com esse 
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dever, mas confesso que tal atitude exigiu 
de mim, muitas vezes, plena convicr;ao em 
manter-me fiel a essa posir;ao de princfp:o. 

De qualquer modo, esta e a minha ultima 
fala, pois, nesta Casa, tudo o que se diz 
sobre polftica externa e da competencia 
exclusiva do Ministro de Estado e dos que 
sejam por ele designados para falar em 
seu nome. Nao sou mais notfcia a partir 
deste discurso. 

politica externa deve representor o 
mais amplo consenso nacional 

No lustra que passou, uma das preocupa
r;6es basicas no manejo das quest6es foi 
a de que a polftica, nesse setor, represen
tasse o mais amplo consenso nacionCII pos
sfvel, se bern que as decis6es coubessem 
ao Governo. Para que isso pudesse ocor
rer, era preciso ter presentes os prop6si
tos do Chefe de Estado de promover a 
distensao polftica e de proceder a norma
lizacao institucional do pafs. 

Nesse contexto, era necessaria imaginar 
urn desenho de comportamento polftico ge
ral, que levasse em conta as diferenr;as 
de tempo entre a polftica interna e a ex
terna, e o fato de que, nesta ultima, os 
interesses nacionais sao mais permanen
tes, embora nao imutaveis. Para tanto, 
partiu-se de duas hip6teses principais de 
forma de agir, ambas baseadas na convic
r;ao de que o Governo deveria, mais do 
que em perfodos anteriores, ser capaz de 
refletir, na condur;ao dos assuntos esta
tais, as aspirar;6es da comunidade na
cional. 

A primeira hip6tese poderia ser a de que 
o Governo caminhasse na crista dos sen
timentos e desejos dos varios setores que 
comp6em a Nar;ao, o que, a meu jufzo, 
alem rle sujeitar o Estado as oscilar;6es 
desses desejos e sentimentos, retiraria do 
Governo o seu dever de ponderar as varias 
tendencias, press6es ou apatites de tais 
setores. Seria urn modelo nitidamente con
cessivo e levaria, possivelmente, a uma 
falsa avaliar;ao da influencia dos diferen
tes ramos da sociedade. 

A segunda hip6tese - que se confunde, 
dentro de matrizes nacionais, com o con-
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ceito de democracia no Ocidente - par
tiria da premissa de que o Governo. como 
urn todo, atraves de seus poderes consti
tucionais, inclusive o Legislativo e o Judi
ciario, deveria esforc;:ar-se por interpretar, 
na medida do possfvel. as aspirac;:6es das 
diversas camadas da popular;ao. Tais as
pira<;6es, naturalmente, seriam mais facil
mente aglutinaveis atraves da promor;ao 
de formas harmonicas de convivencia, tais 
como, a melhoria da qualidade de vida e 
das condic;:6es de bem-estar do povo; o 
estfmulo ao comportamento socialmente 
valido; o respeito ao cidadao. tanto em 
seus direitos quanto em seus deveres; e, 
tambem, pela conscientiza<;ao de que o 
Brasil tern destino proprio, em cuja cons
trur;ao todos devem e podem participar. 

Escolhida essa segunda hip6tese - sem 
rigidez, de modo a que o modelo pudesse 
adaptar-se as circunstancias mundiais que 
fossem surgindo - procurou-se fixar a 
6tica do que se poderia chamar de pano
rama internacional. Este se caracterizava, 
entao, como continua a ocorrer, em grande 
parte, por urn notavel jogo de press6es e 
contrapress6es nos eixos Leste-Oeste e 
Norte-Sui e, tambem, dentro de cada uma 
dessas areas. 

As relar;6es politico-militares revelam sen
sfvel fluidez e se caracterizavam pela bus
ca de novas equilfbrios, enquanto, no plano 
economico, eram claros os sintomas de 
uma rapida e forr;ada redistribuir;ao da 
riqueza universal. 

No plano estrategico, o dado fundamental 
continuava a ser a existencia dos arsenais 
nucleares, sua extraordinaria capacidade 
de incinera<;ao e a consequents inviabili
dade de urn desarmamento geral ou - fe
lizmente - de uma confrontac;:ao belica 
global. Desse impasse nuclear decorriam 
fenomenos polftico-militares que nao po
diam ser ignorados, sendo o primeiro deles 
o reconhecimento de que nenhum pafs, 
nem sequer uma superpotencia, e capaz 
de modificar radicalmente, por sua exclu
siva ac;:ao, a realidade internacional. 

alian~as passaram a significar menos 

Outro fenomeno ineludfvel era o de que, 
enquanto a deterrence permanecia como 
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chave da equac;ao estrategica, a detente 
assumia as cores de um processo sem so
luc;ao no tempo e no espa<;:o. Ao lado disso, 
pela incapacidade de transferencia do po
der nuclear, as alianc;as haviam passado 
a significar menos, ao mesmo tempo em 
que surgia e crescia um novo isolacionis
mo, apenas temperado por uma solidarie
dade economica incapaz de compensar a 
frustra<;:ao criada pelos grandes espac;os 
taticos. 

Nesse quadro estrategico persistia, no en
tanto, a elasticidade das zonas de influen
cia e, conseqiientemente, o perigo de 
guerras no mundo periferico, pressionado 
por condicionantes externas. Dada a fra· 
gilidade dos mecanismos de seguran~a co· 
letiva, incapazes de enfrentar o desafio 
nuclear no plano global, eo comportamen
to prepotente, no campo regional, tornava
se clara a necessidade de que os paises 
tivessem sua aten~io redobrada para sua 
defesa e seguran~a, a fim de garantir a 
sua presen~a regional, segundo as suas 
caracteristicas e seu peso no plano inter
nacional. 

Nao parecia haver duvida de que os con
flitos locais passariam a ter importancia 
decisiva dentro de cada regiao e que as 
tentativas de extravasamento regional ten
deriam a diluir-se, grac;as ao instinto de 
conservac;ao das superpotencias. Aconte
cimentos recentes parecem ter demons· 
trado ser correta essa visao estrategica. 

No plano ideol6gico, comec;ava a vislum
brar-se que o principal embate se daria 
entre as doutrinas, apenas aparentemente 
universais, dos sistemas fechados e as 
ideias mais permeaveis do Ocidente, ba
seados no encadeamento das economias 
de mercado e que procuravam consubs
tanciar-se na tematica dos direitos e deve
res do Homem, direitos e deveres estes 
que, para a maioria da comunidade inter
nacional, deveriam ser considerados sob 
os varios aspectos da realizac;ao da pessoa 
humana em cada sociedade nacional. 

No contexto dos varios matizes dos siste
mas fechados, seria necessaria individua
l izar e tratar de forma diferente as suas 
varias manifestac;oes, levando em conta os 

seus graus de profundidade e eficacia e a 
sua adaptac;ao, as vezes temporaria, a con
di<;:ao dos pafses mais pobres, frente a 
estruturas coloniais. 

Nesse desenho global, era necessano re
conhecer que as grandes potencias, com 
o seu vigor economico e a sua capacidade 
de digerir crises sociais, constitufam-se 
em redutos aparentemente inexpugnaveis 
aos impulsos de radicalizac;ao e que, no 
caso da America latina, pelo fato de os 
pafses da regiao terem realizado sua inde
pendencia sob o signo liberal. tenderiam 
eles a voltar aos modelos democraticos 
pr6prios a tradic;ao de cada pafs. 

Como arremate as premissas do planeja
mento da politica externa do Governo Gei
sel, desejo dizer algumas palavras sobre 
a forma pela qual foi considerada, nestes 
ultimos anos, a solidariedade ocidental. 
Em primeiro Iugar, era necessaria tornar 
consciente o fato de que o OcidentE! nao 
e mais uma concepc;ao cartografica, e nem 
mesmo cultural, em termos de tradic;ao. 
Constitui·se, sim, em um universo econo
mico e numa forma de cooperac;ao entre 
desiguais, em peso e motivac;6es diretas. 
Nele coexistem - em posic;oes as vezes 
assimetricas e verdade - os Estados Uni· 
dos, a Europa Ocidental, a America latina, 
o Japao e parte do Oriente, a Africa e o 
universo arabe-islamico. A curto prazo, 
sua vulnerabilidade da a impressao de ser 
6bvia, mas o equilfbrio de duas contradi
c;oes e a seguranc;a de sua preservac;ao. 
Nao e monolftico, mas e vital e suas aguas 
se espalham e penetram nos lugares mais 
reconditos. Temos que aceita-lo como e, 
pois, se procurarmos disciplina-lo, nos ex
clufmos de sua participac;ao. 0 respeito 
a opiniao alheia, quer se trate de um indi
vfduo, quer de um povo, e a sua chave. 
Foi dentro dessa visao que o Governo pro
curou dar uma contribuic;ao valida, e com 
6tica propria, aos problemas que o Mundo 
Ocidental enfrenta. 

Examinado o quadro hist6rico em que foi 
planejada a polftica externa do Governo e 
o panorama internacional sobre o qual de
via ela projetar-se, cumpre destacar as 
bases eticas de tal polftica. 
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politica externa do governo geisel esteve 
a servi~o de obietivos permanentes 

A polltica externa do Governo Geisel este
ve a servi<;:o dos grandes objetivos per
manentes do Brasil, isto e, da preservac:;:ao 
da soberania nacional e do respeito ao pac
tuado, da promo<;ao do desenvolvimento 
economico e social do pais e do homem 
brasileiro e da seguran<;a nacional. Dentro 
desses objetivos amplos, moveu-se ela 
com sentido ecumenico e pragmatico, pro
curando afinar-se com o pensamento e 
aspira<;oes do povo brasileiro. 

Quanto ao primeiro objetivo, nenhum arra
nhao ou vulnerac;ao dessa soberania nacio
nal foi aceito pelo Brasil. Preservamo-la 
nos foros internacionais, quando sustenta
mos o principia constitucional da soluc;ao 
dos conflitos por meios pacificos; quando 
combatemos a prepotencia nas relac;oes 
internacionais e quando lutamos contra a 
cristalizac;~o do poder, que impede a as
censao de urn numero crescenta de paises 
aos mecanismos decis6rios globais; quan
do defendemos o direito de o Brasil dispor 
de seus recursos naturais, sem aceitar im
posic;oes na gerencia do que e nosso. 

Nesse espirito, o Governo nao reconheceu 
alinhamentos automaticos no quadro de 
nossas alian<;as; procuramos, soberana
mente, distinguir os interesses legftimos 
e comuns dessas alian<;as dos que sao pr6-
prios a cada potencia. 

Desse poder de julgar, de decidir e de agir 
em consequencia nunca abrimos mao. 

Tambem preservamos a nossa independen
cia quando buscamos termos eqUitativos 
em nosso relacionamento bilateral. De ou
tra parte e de modo especial, estendemos 
as maos aos nossos numerosos vizinhos 
d'aquem e d'alem-mar e injetamos o con
sequente dinamismo na coopera<;ao com 
o Terceiro Mundo. A todos procuramos 
compreender, mas sem pretender julga-los. 

Quanto a promoc;ao do desenvolvimento, 
o ltamaraty pecaria contra seu dever e a 
modernidade de suas func;oes se niio esti
vesse a servic;o da politica do progresso 
nacional. Cumpriu, assim, a Casa de Rio-
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Branco com o papel que tern a politica ex
terna no campo economico e comercial, 
na busca de novos mercados para os nos
sos produtos e na expansao de nossas 
vendas a mercados tradicionais, na capta
c;ao de tecnologia e na promoc;iio da expor
tac;ao de servic;os, em qualquer pais do 
mundo, vizinho ou distante. 

Do mesmo modo, esteve o ltamaraty a ser
vi<;o da seguran<;a externa do Brasil. Alem 
do campo proprio de atua<;ao das For<;as 
Armadas, esteio da seguran<;a nacional, 
esta repousa tambem no quadro dos dois 
sistemas coletivos, da ONU e da OEA. 
0 Brasil trabalhou a favor da paz, sempre 
que a viu amea<;ada por situa<;oes diver
sas e participou, escrupulosamente, das 
negocia<;oes e debates naqueles foros. 

Preservamos, ainda, a seguran<;a do Brasil 
ao defendermos a intangibilidade dos acor
dos e tratados contra pressoes estrangei
ras. Na America do Sui, em face de riscos 
concretos, o Brasil concitou a paz, no inte
resse da boa convivencia entre a familia 
americana. 

Eis o pano de fundo e os condicionantes 
em que se desenvolveu a polltica externa 
do Governo que acaba de findar. Proposi
tadamente, nao me quis referir, nestas pa
lavras, que se dirigem principalmente a 
nossa Casa e aos integrantes, aos fatos 
que marcaram, muitas vezes, de forma in
cisiva, o desdobramento e as corre<;oes 
ocorridas na polftica externa brasileira. 

De fato, a Mensagem presidencial que 
acaba de ser lida no Congresso me dis
pensa de dizer o que se fez no ltamaraty, 
nos ultimos cinco anos. Dai a minha pre
ocupa(fao exclusiva em explicitar, aqui, o 
quadro e as motiva9oes das medidas con
cretas tomadas, pelo Governo, no campo 
externo. 

brasil caracteriza-se por uma 
pluralidade de dimensoes 

Nosso pais e necessariamente complexo e 
se caracteriza por uma pluralidade de di
mensoes. De expressao portuguesa, com 
tudo o que isso implica, pertence simulta
neamente ao Ocidente e ao Terceiro Mun-
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do; tern o Brasil influencia primordial na 
regiao em que esta situado; possui nota
vel diversidade etnica e e de convivencia 
interna harmoniosa o que o estimula a uma 
participac;:ao ativa e diversificada; faz parte 
das comunidades latina-americana e ame
ricana e e tambem de influencia africana, 
o que lhe abre importante faixa de oportu
nidades de relacionamento. 

Por fim - o que certamente deve ser des
tacado- e o Brasil a maior Nac;:ao cat61ica 
do mundo, e Deus - qualquer que seja a 
imagem que Dele se projete em outras 
partes do universo - ha de ter o Brasil 
em seus cuidados e em suas ben(faos. 

Seria incorreto definir o Brasil como parte 
de uma esfera de influencia. Sua originali· 
dade nio permite mimetismos nem solu
(:oes de dependencia: continuara a crescer 
e tem o direito de dizer o que pensa e de 
dar contribuic;io autentica aos diversos 
mundos com os quais mantem vinculos. 
Seu destino e o da convivencia e o seu 
relacionamento com os demais paises sera 
cada vez mais !dinamico, independentemen
te do modo de organizac;io, estagio de de
senvolvimento, localizac;io ou poder inter
nacional de seus interlocutores. 

A politica externa brasileira nao se subme
te a simplificac;io de que ela representa, 
simplesmente, a projec;ao inventarial de 
seu pdder economico e militar no campo 
externo. 0 poder projetado vai, a meu ver, 
alem disso, pois arrasta as areas - ou o 
poder das areas - que podemos motivar. 

Dai as correc;:6es setoriais e de planeja
mento inseridas na politica exterior do Go
verna do pragmatismo aliado as tradi<;:6es 
eticas brasileiras. 

A partir desse modelo, foram lanc;:ados, de 
forma gradual, novas conceitos, tendo 
como pontos de partida o reconhecimento 
de que os condicionantes externos do sub
desenvolvimento sao ate mais determinan
tes que suas estruturas internas - quase 
sempre economicamente mistas e flexi
veis - e podem levar certos pafses a po
sic;:6es de desespero, atraves de irrecorri
veis reformas politicas. Paralelamente, fa
ram feitas correc;:oes setoriais nos meca-

nismos operatives de relacionamento ex
terno, em varias areas. Inscreve-se nesse 
quadro, por exemplo, todo o esfor(fo no 
sentido de assegurar ao Brasil amplo e 
irrestrito acesso ao processo de transfe
rencia internacional de tecnologia. 

Em cada uma dessas fases, crfticas foram 
feitas a polftica externa, apesar de estar o 
Brasil adquirindo, a cada passo, maior agi
lidade internacional e capacidade de influir 
e, inclusive, a de ganhar, pelo voto, nos 
organismos internacionais, questoes liga
das a seus interesses permanentes. 

politica externa sensibilizou 
a consciencia nacional 

A medida que o quadro global da politica 
externa se ia delineando, passava ela a ser 
compreendida, nao se tendo constitufdo 
- e lfcito dize-lo - em materia polemica 
nas campanhas eleitorais. Creio que se 
pode concluir, portanto, que, se a polftica 
externa do Governo Geisel sofre ainda ata
ques de determinados setores, conseguiu 
ela sensibilizar a consciencia nacional para 
a defesa dos interesses e da independen
cia do pais. 

Senhor Ministro de Estado, 

Entre os agradecimentos deve aparecer, 
como ultimo, ainda que seja o mais pro
fundo, o que agora fac;:o ao Itamaraty, aos 
seus funcionarios, cuja contribuic;:ao inte
ligente, o apoio e a dedicac;:ao sempre me 
animaram nos momentos diffceis porque 
tive necessariamente que passar a frente 
desta Casa. Tambem de minha parte pro
curei compreende-los e apoia-los, em tudo 
que me foi possivel. 

Tenho aqui, ao meu lado, o Ministro de 
Estado que se empossa, Embaixador Rami
ro Saraiva Guerreiro, meu caro e eminente 
amigo e companheiro de muitos anos, cuja 
colaborac;:ao lUcida e cujos conselhos me 
foram indispensaveis nos quatro primeiros 
anos de minha gestao, Devo dizer que nada 
me alegrou mais do que saber Vossa Exce
lencia escolhido para suceder-me. A partir 
de hoje, o Itamaraty estara entregue a inte
ligencia Iucida e a competencia de Vossa 
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Excelencia. Aqui, junto de nos dois, e de 
May, esta Gloria Guerreiro. Gloria foi, 
para May e para mim, ao Iongo de nossas 
vidas, a amiga sempre presente, cujo con
vfvio nos foi apoio constante, porque fun
dado na amizade. 

Tambem aqui estao, como sempre muito 
proximos a mim, os Embaixadores Dario 
Castro Alves e Joao Clemente Baena Soa
res - ambos funcionarios extraordinarios 
- o primeiro que, como eu, se despede, 
e o segundo que assumira as fun<;oes de 
Secretario-Geral, a segunda pessoa da Ca
sa. A eles se somam os Chefes de Depar
tamento, todos com invulgares atributos 

profissionais e pessoais e, de forma como
vente, os que trabalharam no meu Gabi
nete, os que partiram e aqueles que comi
go permaneceram ate o fim. Seria extre
mamente diffcil poder expressar, na me
dida do que merecem, tudo o que a eles 
devo. Mas cada qual sabe que leva, dentro 
de si, a mensagem da minha admira<;ao, 
do meu afeto e do meu agradecimento. 
Quando me refiro aos funcionarios da Ca
sa, fafo de todos, sem excfusoes, dos 
diplomatas, dos administrativos, do pes
soal de apoio e dos mais humildes, que 
jamais me falharam. 

Muito obrigado. (*) 

(•) 0 discurso de posse do Chanceler Saraiva Guerreiro sera publicado par esta Revista em seu 
numero 21. 
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si lvei ra: 
perspectivas 

Discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 
8 de janeiro de 1979, durante o almoc;:o oferecido 
ao Vice-Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do 
Reina Unido da Gra-Bretanha 
e lrlanda do Norte, Ted Rowlands. 

Senhor Vice-Ministro, 

E com satisfa<;ao e alegria que recebo a 
visita de Vossa Excelencia, urn dos mais 
brilhantes membros da nova gera<;ao de 
politicos britanicos e, ao mesmo tempo, 
urn amigo comprovado do Brasil. 

Lembro-me com particular agrado de nos
so encontro em Londres, em 1975, quando 
nosso amigo Gallagham ocupava as fun
<;6es de Ministro do Exterior; foi nesse 
momenta que surgiu, por iniciativa do hoje 
Primeiro-Ministro, a ideia da visita do Pre
sidente Ernesto Geisel ao Reino Unido. 

Nao e esta sua primeira vinda ao Brasil. 
Tenho, igualmente, lembran<;a das frutrfe
ras amistosas conversa<;6es realizadas 
nesta Casa, em infcio de 1976. Tais con
versa<;6es estiveram inscritas no quadro 
da preparac;:ao da Visita de Estado do Pre
sidente Geisel, a qual permitiu incremen
tar ainda mais o entendimento e a coopera
<;ao entre nossos dois pafses. 

Ha mementos, procedemos a troca dos 
instrumentos de ratifica<;ao do Convenio 
Cultural entre o Governo da Republica Fe
derativa do Brasil e o Governo do Reino 

. 
prom1ssoras as 
do intercambio 
a nglo-brasi lei ro 

Unido da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte. 
Creio que o Brasil e o Reino Unido estao 
agora dotados de urn instrumento bastante 
amplo e atualizado, capaz de atender ao 
desejo recfproco e a necessidade de dar 
ao intercambio cultural as mesmas dimen
s6es ja atingidas pelo relacionamento an
glo-brasileiro em outros setores, especial
mente o politico, o economico e o da co
opera<;ao tecnol6gica. 

Durante as nossas conversa<;6es de ha 
pouco tivemos oportunidade de passar em 
revista importantes temas de interesse de 
nossos do is pafses. Pareceram, a esse pro
pos ito, promissoras as perspectivas do in
tercambio anglo-brasileiro em todos os 
campos que acabei de mencionar. 

Vossa Excelencia teve oportunidade de vi
sitar neste fim de semana o empreendi
mento da ACOMINAS e creio que pode
mos encarar a constitui<;ao desse impor
tante complexo industrial como exemplo 
de coopera<;ao entre os dois pafses. 

Desejaria agora que os Senhores me acom
panhassem em urn brinde a amizade anglo
braslleira e a saude e felicidade pessoal 
do nosso amigo Ted Rowlands. 
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convenio reflete extensao das relac;oes 
culturais entre o brasil e a gra-bretanha 

Senhor Vice-Ministro, 

E com justificada satisfac;ao que efetuo 
hoje a troca dos instrumentos de ratifica
c;ao do Convenio Cultural entre o Governo 
da Republica Federativa do Brasil e o Go
verna do Reina Unido da Gra-Bretanha e 
lrlanda do Norte, firmado em Londres a 
14 de outubro de 1976. 

0 novo acordo veio substituir o anterior, 
assinado no Rio de Janeiro em 1948, que 
nao mais correspondia a situac;ao real do 
intercambio cultural entre os dois pafses. 
De fato, e a exemplo do ocorrido nos de
mais setores de nosso relacionamento, 
esse intercambio cultural ampliou-se con
sideravelmente nos ultimos anos. Assim, 
nada mais oportuno que assegurar-lhe con
dh;:oes adequadas de implementac;ao e re
novado crescimento. Essa a razao do novo 
acordo, elaborado em consonancia com o 
espfrito de coopera<;:ao recfproca e mutua 
entendimento que sempre caracterizou as 
relacoes entre o Brasil e a Gra-Bretanha. 

Discurso do Ministro de Estado das Relac:;5es 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, no 

Palacio ltamaraty de Brasilia, em 8 de janeiro 
de 1979, ao proceder, juntamente com o Vice

Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Reina 
Unido, Ted Rowlands, a troca dos instrumentos 

de ratificac;:iio do Convenio Cultural entre os dois 
pafses, firmado em 14 de outubro de 1976. 

0 Governo reflete, por conseguinte, com 
maior precisao, a variedade e extensao das 
rela<;:6es culturais entre nossos pafses. 
Abrange ele setores essencialmente dina
micas, como bern ilustra a enfase dada ao 
intercambio de bolsistas, professores e 
pesquisadores, ou o apoio que se pretende 
prestar aos projetos de co-edi<;:6es e tra
du<;:6es de obras literarias de nossos paf
ses. Constituem esses campos a grande 
base sabre a qual devem se assentar as 
manifesta<;:6es de difusao cultural propria
mente ditas, nos setores de cinema, artes 
plasticas e de musica. Pois, se e impor
tante difundir as diversas manifesta<;:6es 
artfsticas de nossos pafses, torna-se igual
mente essencial ampliar os programas de 
base que consolidem e assegurem conti
nuidade a essas atividades de divulgac;ao. 

Ao formalizar por este ato a plena vigen
cia do convenio Cultural, manifestamos 
nossa confianc;:a nos resultados que o mes
mo proporcionara as rela<;:6es anglo-brasi
leiras nos pianos sempre abrangentes da 
ciencia, da educa<;:ao e da cultura. (*) 

( •) Na sec;:iio Tratados, Acordos, Convenios, pag1 na 78, o texto da ata da cerimonia de troca dos 
instrumentos de ratificac:;ao do Convemio Cultural entre o Brasil e o Reina Unido da Gra-Bretanha 
e lrlanda do Norte. 

46 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

brasil e peru 
convenio e 

colocam em vigor 
acordo assinados 

no rio solimoes 
Discursos do Ministro de Estado 
das Relac6es Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
e do Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario do 
Peru, Jose Carlos Mariategui Arellano (traducao 
nao-oficial), no Palacio ltamaraty de Brasflia, em 15 de 
janeiro de 1979, por ocasiao da cerimonia de troca 
de Notas para a entrada em vigor do Convenio de 
Assistencia Recfproca para a Repressao do Tratico llfcito 
de Drogas e do Acordo sabre Utilizacao de Estac6es 
Costeiras e de Navios na Regiao Amazonica. 

0 CHANCELER 

Senhor Embaixador, 

Os atos internacionais cuja entrada em 
vigor hoje formalizamos, sabre Assisten
cia Recfproca para Repressao do Trafico 
llfcito de Drogas e sobre Utilizagao de Es
tag6es Costeiras e de Navios na Regrao 
Amaz6nica, constituem mais uma prova da 
firme disposigao de que se acham imbuf
dos nossos Governos de dar cunho opera
tive aos prop6sitos de colaboragao efetiva 
e proffcua entre o Brasil e o Peru. 

Trata-se de dois instrumentos firmados por 
ocasiao do memoravel encontro entre os 
Presidentes Geisel e Francisco Morales 
Bermudez, em 5 de novembro de 1976, um 
dos marcos significativos na hist6ria do 
nosso relacionamento. 

Os acordos assinados naquela oportunida
de, num total de 14 instrumentos, dos 
quais, a partir de hoje, 13 estao em vigor, 
comp6em um conjunto expressive de atos 
capazes de repercutir de maneira extrema
mente favoravel no incremento de nosso 
intercambio e que, muito expressivamen
te, cobrem os setores de transportes, tran
site de pessoas e de embarcag6es, coope
ragao nas areas industrial e de investimen-

tos conjuntos, comunicag6es, saude, nave
gagao fluvial e trafico ilfcito de drogas que 
produzem dependencia. 

Estes dois ultimos temas constituem a 
materia dos acordos que ora entram em 
vigor mediante as respectivas trocas de 
notas. 0 primeiro deles, relative a utiliza
gao de Estag6es Costeiras e de Navios na 
Regiao Amaz6nica, leva em conta a impor
tancia da navegagao fluvial no Rio Amazo
nas, com o prop6sito de coordenar a uti
lizagao das estag6es do servigo m6vel ma
ritima em aguas interiores. lnsere-se, sob 
esse aspecto, no amplo contexte da coope
ragao regional, em area particularmente 
importante, como a dos transportes flu
viais, para a intensificagao das correntes 
de intercambio entre as respectivas re
gi6es amaz6nicas. 

Quanta ao Convenio de Assistencia Recf
proca para Repressao do Trafico llfcito de 
Drogas, visa ao estabelecimento de siste
mas adequados de cooperagao entre as 
autoridades responsaveis em nossos dois 
pafses, dentro das respectivas polfticas na
cionais adotadas para o setor 

Em cerim6nia simultanea a esta e que se 
realiza em Lima, completam-se, por sua 
vez, as formalidades necessarias a entrada 
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em vigor do Convenio de Abastecimento a 
Medio Prazo de Produtos e do Convenio 
de Transportes Fluviais. 0 primeiro dos 
referidos Convenios foi inovador, no sen
tido de instaurar um sistema agil de trocas 
comerciais entre nossos pafses, referente 
a produtos basicos da pauta de exportac;ao 
do Brasil e do Peru. No que respeita ao 
Convenio de Transportes Fluviais, baseado 
no princfpio da repartic;ao de cargas, cons
titui mecanismo adequado a convivencia 
harmonica de nossas empresas de trans
porte fluvial na regiao amazonica, em be
neficia do incremento do intercambio co
mercia! entre nossos dois pafses. 

Todos esses acordos estao em perfeita 
consonancia com o espfrito e a letra do 
Tratado de Cooperac;ao Amazonica, sole
nemente firmado ern 3 de julho de 1978. 
0 Brasil ja efetuou o deposito do instru
mento de ratificac;ao deste hist6rico do
cumento, completando desta forma, no que 
lhe diz respeito, todas as fases processua
listicas previstas. Esta decisao de ratifi
car prontamente o Tratado Amazonico rea
firmou a disposic;ao brasileira de contribuir 
para sua entrada em vigor, dentro do mais 
breve prazo possfvel. 

Senhor Embaixador, 

Com as expressivas cenmomas ora reali
zadas em Brasilia e em Lima, refon;am-se 
a clareza de nossos ideais, a confianc;a em 
nossos prop6sitos e a determinac;ao em 
prol dos objetivos de cooperac;ao de nos
sos povos, conscios de que o espirito que 
os anima bem reflete o desejo do Brasil 
e do Peru de aperfeic;oarem continuamente 
os vinculos que unem os dois pafses, no 
amplo contexto da cooperac;ao continental. 

0 EMBAIXADOR 
Senhor Ministro, 

A cerimonia, de que me sinto honrado em 
participar representando o meu Governo, 
em que a Republica Federativa do Brasil 
e a Republica do Peru formalizam a vigen
cia de dois instrumentos - um referente 
a utilizac;ao de estac;oes costeiras e barcos 

na regiao amazomca e outro sobre assis
tencia mutua para repressao do trafico 
ilicito de drogas - reveste-se de um signi
ficado estreitamente vinculado ao presente 
e as perspectivas das relac;oes entre nos
sos pafses. 

Creio ser pertinente mencionar aqui a feliz 
circunstancia de um ato simultaneo: em 
Lima, na sede da Chancelaria peruana, ha 
alguns instantes, foram colocados em vi
gor um Convenio para abastecimento reci
proco de produtos e outro sobre transpor
tes fluviais. 

Desejo ainda ressaltar, com profunda sa
tisfac;ao, o renovado impulso que, no dia 
de hoje, recebem a tradicional amizade e 
a colaborac;ao peruano-brasileiras, plena
mente convencido de que a efetiva imple
mentac;ao dos acordos mencionados - no 
ambito especffico de sua competencia -
havera de transcender ao plano global de 
vinculo entre ambos os povos, fortalecen
do a cooperac;ao bilateral e estimulando a 
iniciativa de nossos Governos no afa de 
atingir um elevado grau no aproveitamento 
reciproco das grandes possibilidades que 
oferece o nosso futuro. 

Permito-me, assim mesmo, par em relevo 
a genese deste importante avanc;o, situan
do em sua exata dimensao o encontro que 
mantiveram, em novembro de 1976, os Pri
meiros-Mandatarios do Peru e do Brasil, 
Generais Francisco Morales Bermudez e 
Ernesto Geisel. Naquela oportunidade, sim
bolicamente presenciada pela regiao que 
constitui a coluna vertebral de nossas re
lac;oes, expressou-se ao mais alto nfvel a 
decidida vontade politica que inspira a co
operac;ao entre nossos Governos. 

Oueria tambem terminar estas breves pa
lavras destacando, Senhor Ministro, que 
estas formas de cooperac;ao bilateral, e 
outras novas gue o ritmo crescente de 
nossa aproximac;ao irao delineando no fu
turo, devem ser entendidas inequivoca
mente como as primeiras demonstrac;oes 
da vigencia real dos diversos mecanismos 
previstos pelo Tratado de Cooperac;ao 
Amazonica. (*) 

(•) Na Sec;:ao Tratados, Acordos, Convenios, pagina 89, o texto das Notas que colocam em vigen
cia o Acordo para UtiBzactao de Estactoes Costeiras e de Navios e o Convenio de assistencia 
recfproca para a Repressao de Drogas que Produze m Dependencia; na sec;:ao Comunicados e Notas, 
pagina 99, um Comunicado do ltamaraty a imprensa sabre a troca de Notas Brasil-Peru. 
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. 
aprox1ma forum das americas 

o empresariado continental 

Discursos do Ministro de Estado das 
Relat;:6es Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, e 
do Presidente do Brasilinvest, Mario Garnero, no 
Hotel Nacional de Brasilia, em 17 de janeiro de 1979, por 
ocasiao do lant;:amento do F6rum das Americas. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Meu Caro Amigo, Mario Garnero, Presi
dente do Forum das Americas, 

Entre 1973 e 1977, as exporta«;oes brasilei
ras para a ALALC aumentaram de 557 mi
lhoes de d61ares para 1 bilhao e 480 mi
lhoes. As importac;oes de produtos prove
nientes da area cresceram de 556 milhoes 
para 1 bilhao e 342 mil hoes. 0 intercam
bio total elevou-se, no perfodo, de 1 bilhao 
e 113 milhoes a 2 bilhoes e 823 milhoes 
de d61ares - de 153%, por conseguinte. 
Em 1977, o Brasil passou a ser o primeiro 
fornecedor mundial do Paraguai e do Uru
guai, o segundo da Bolivia, o terceiro da 
Argentina, o sexto do Chile e da Colombia, 
o setimo da Venezuela. No mesmo ano, 
foi o maior mercado mundial para o Chile 
e o Uruguai, o segundo comprador da Ar
gentina e do Mexico, o sexto do Paraguai 
e do Peru, o setimo da Bolivia e da Vene
zuela. 

Perdoem-me esse abrupto exercfcio esta
tfstico. Por boas razoes, porem, iniciei 
meu discurso com numeros, preferi reali
dades a expectativas. Pareceu-me oportu
no o momento para procurar comprovar o 
quanto sao importantes, inclusive em ter
mos de comercio, os vizinhos americanos, 
uns para os outros. 

Minha preocupac;ao em nao cansa-los acon
selha-me nao ir adiante nesse exercfcio 
estatfstico, estendendo-o a analise global 
das relac;oes comerciais do Brasil. Ape
nas, permito-me assinalar, com relac;ao ao 
conjunto dos pafses em desenvolvimento, 
que ao atingirem, em 1977, 2 bilhoes e 900 
milhoes de d61ares, as vendas brasileiras 
para esse grupo de pafses, passaram estas 
a representar 24% do total de nossas ex
portac;oes, inferior apenas a CEE, que 
absorveu 32% de nossas vendas ao exte
rior. Tambem devo sal ientar a tendencia 
equivalente que vern prevalecendo no lado 
das importac;oes, reforc;ada, inclusive, pe
las necessidades nacionais de abasteci
mento de petr61eo: em 1977, originaram-se 
dos pafses em desenvolvimento 43% do 
valor total de nossas compras contra 19% 
da CEE e 20% dos EUA. 

Esses dados tra(:am, nitidamente, o novo 
perfil da presen(:a comercial externa do 
pais, traduzindo as op(:oes fundamentais 
de nosso relacionamento intemacional. 
Tambem mostram que nio sio gratuitos 
ou precipitados nossos reiterados propo
sitos de coopera(:io com os paises em de
senvolvimento da America Latina, da Afri
ca e da Asia e que a solidariedade com 
tais paises dispensa a retorica e e capaz 
de produzir frutos concretos e quantificii 
veis. lgualmente contribuem para minimi-
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zar o mito da nio-complementaridade entre 
os paises situados na faixa tropical, pois, 
a medida que as economies evoluem e se 
diversificam as respectivas areas de pro
du~io, a complementaridade horizontal se 
implanta, mesmo frente a competi~ao de 
inibidores vinculos verticais, de longa data 
assentados. 

Nao se julgue, porem, que a enfase nesse 
bern sucedido intercambio signifique haver 
o Brasil adotado a horizontaliza<;ao, como 
alternativa excludente em nosso convlvio 
internacional. 0 proprio empenho, intenso 
e perseverante que, ha numerosos anos, 
vimos pondo, em todos os foros, na refor
mula<;ao das rela<;oes Norte-Sui, e prova 
do quanta consideramos estas rela<;oes 
importantes para o pals. Nao ha par que 
contundir incontormidade e vontade de 
aperfei<;oamento, com recusa ou renuncia: 
lutar par melhores la<;os representa querer 
preserva-los e incrementa-los, nao frustra
los ou suprimi-los. 0 Brasil esta Ionge, 
par conseguinte, de subestimar seus vln
culos com os palses desenvolvidos, mer
cados sempre valiosos para nossos produ
tos, alem de supridores de equipamentos, 
capital, tecnologia de que temos absoluta 
necessidade. Definitivamente, nao e ir 
contra aqueles palses, bater-se par modi
fica<;oes nos fortes la<;os que nos unem ou 
explorar novas I in has de comercio. Na ver
dade, o que se busca e veneer resistencias 
que cristalizam desigualdades consplcuas 
ao sustentarem normas injustas de comer
cia internacional, as quais, afinal, nao ser
vem sequer aos interesses, a media e Ion
go prazo, dos proprios palses industriali
zados. 

as normas devem ser mudadas 

De que essas normas devem ser mudadas 
surgem, a cada dia, indicadores decisivos. 
0 relatorio do Fundo Monetario lnternacio
nal, divulgado em agosto do ana passa
do, ao mesmo tempo que registra numero
sas medidas protecionistas adotadas pela 
CEE, os EUA, o Canada e outros pafses 
desenvolvidos, anota haverem sido os paf
ses em desenvolvimento, embora os mais 
atingidos pela crise economica, os que 
deram passos significativos para liberali-
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zar restri<;oes a suas importa<;:oes, citando, 
dentre outros, o Mexico, a Argentina, o 
Brasil. Par outro lado, o relatorio sabre 
o desenvolvimento mundial - 1978, do 
Banco Mundial, I em bra que "cerca de 800 
milhoes de pessoas do mundo inteiro con
tinuam vltimas de condi<;oes de vida de
gradantes" e afirma que, para diminuir o 
numero dos pobres, e necessaria assegu
rar aos palses em desenvolvimento que 
suas exporta<;oes continuem a crescer. 
Alnda outro relatorio- do GATT- corres
pondents a 1977, considera que a multipli
ca<;ao de medidas protecionistas questiona 
a propria permanencia da atual ordem eco
nomica internacional, baseada em regras 
aceitas e obedecidas. E nao foi diflcil ao 
GATT identificar as fontes das pressoes em 
favor do aumento do protecionismo: a relu
tancia dos industrializados em promover 
reajustes estruturais em suas economias, 
com o que dificultam a propria recupera
~;:ao economica e, em ultima instancia, a 
supera<;ao da crise mundial. 

Os tres organismos - FMI, Banco Mun
dial, GATT - sao insuspeitos, par seu 
prestlgio institucional e, no caso, ate par
que foram crlados pelos paises desenvol
vidos. Nao e ir contra aqueles pafses, par 
conseguinte, assinalar sua inclina<;ao par 
considerar os progressos na e~porta<;ao 
dos pafses em desenvolvimento como per
turba<;oes de mercado e nao como feno
meno natural de um comercio que todos 
desejam competitivo. Tampouco constitui 
ato de hostilidade denunciar o penoso pa
radoxa a que esta submetida a promo<;ao 
das exporta<;oes dos pafses em desenvol
vimento, cujo esfon;:o se frustra, com fr8-
quencia, no momenta mesmo em que al
can<;a exito: quando se torna competitivo 
o produto objeto da promo<;ao, esta sus
cita barreiras, que podem anular o trabalho. 
Nao ha animosidade, igualmente, na crftica 
aos processos de decisao adotados pelos 
paises desenvolvidos, com impacto em 
toda a economia internacional - decisoes 
das quais os palses em desenvolvimento 
nao participam diretamente, embora devam 
sofrer suas consequencias. Na crftica, ha 
o sentido da cooperac;ao e a esperan<;a da 
reciprocidade. lgnorar evidencias e dei
xar de agir em conseqi.H~ncia, para modi
ficar o que seja contrario aos nossos inte-



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

resses - esta, sim, e a pior forma de sub
desenvolvimento. 

Senhores, 

A evolu<;ao recente da economia interna
cional mostra que os fenomenos economi
cos ja nao podem ser contidos nas fron
teiras nacionais e conduzem o mundo a 
uma inelutavel interdependencia, o que 
presume participa<;ao, coordena<;ao de es
for<;os na consecu<;ao de objetivos solida
rios e determinados com igualdade, e uma 
coopera<;ao internacional, capaz de susci
tar, em cada pafs, justificada esperan<;a 
na colabora<;ao que pode receber da comu
nidade internacional. No contexto de uma 
interdependencia assim criativa e que situo 
o encontro de junho, em Sao Paulo, de 
empresarios de todas as Americas. 0 Bra
sil se honrara com sua presen<;a e o Go
verna brasileiro nao deixara de prestar 
apoio para que a feliz iniciativa do Bra
silinvest alcance exito. Estamos consci
entes da importancia do empresariado e 
da livre iniciativa como instrumento de 
tertii aproxima<;ao entre nossos pafses e 
fator de progresso coletivo. Temos pre
sante que as rela<;oes entre as na<;oes nao 
se cingem aos contatos de governos. Os 
empresarios sao aliados e auxiliares da 
a<;ao diplomatica, ja que se encontram 
tambem empenhados em criar condi<;oes 
para que se materializem, em beneffcios 
recfprocos, as coincidencias de interesses 
entre os pafses, o que certamente contri
buira para reduzir ou anular eventuais di
vergencias em seus relacionamentos. 

Em si mesmo, o Forum das Americas e 
uma clara demonstra<;ao dessa similitude 
de preocupa<;oes e pode servir de instru
mento para o desenvolvimento e aperfei
<;:oamento das rela<;:oes interamericanas. 

Espero, sinceramente, que a reuniao de 
junho, sob tao bons auspfcios hoje anun
ciada, produza os melhores resultados para 
a coopera<;ao entre as na<;oes do continen
te, a qual deve ser crescentemente pro
veitosa e a altura de nossas identidades 
fundamentais e dos objetivos comuns de 
harmonia e prosperidade que todos viva
mente perseguimos. 

Muito obrigado. 

MARIO GARNERO 

E-nos profundamente honroso contar com 
a presen<;a aqui de elevados representan
tes dos pafses das 3 Americas. Esse sen
timento de amizade que tem orientado as 
rela<;oes do Brasil com o Continente ame
ricana se encontra na origem da decisao 
de criarmos o "Forum das Americas". 

Essa institui<;ao nasce com o proposito de 
ajudar a incrementar, pela via da iniciativa 
privada, o intercambio economico e cultu
ral entre nossos povos, refletindo as aspi
ra<;oes de prosperidade e bem-estar que 
animam a cada qual das na<;oes do Con
tinente. 

Trata-se, evidentemente, de tarefa ardua, 
mas que acredito compatfvel com o sin
cera desejo de todos de trabalhar por con
quistas comuns. Estou seguro do poten
cial aglutinador da comunidade americana. 

Parece dispensavel lembrar que para o 
bom e eficaz exercfcio desse potencial e 
imperioso o respeito aos princfpios de po
lftica e de doutrina nacionais praticadas 
pelas na<;oes. lmperativo ainda se afigura 
a observancia do primado da nao-ingeren
cia, seja sob a forma da a<;ao direta de 
natureza armada, seja sob a forma de ati
tudes de pressao ou represalia economica 
de qualquer especie, fatores que compro
metem, em ambos os casos, o nfvel har
monioso no relacionamento continental. 

Embora assunto de competencia dos go
vernos, permito-me a referencia ao pro
blema por causa de sua vincula<;ao com as 
atividades dos empreendedores economi
cos, que respondem por uma ampla faixa 
de interesses externos das na<;oes. 

empresclrios acompanham desenrolar 
de fatos economicos e politicos 

Nos, empresarios brasileiros, acompanha
mos com crescenta aten<;ao o desenro!ar 
dos fatos pertinentes as areas economica 
e polftica que se verificam em algumas 
regioes do Continente, principalmente pela 
influencia negativa exercida sobre o con-
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junto das demais na(foes. De mane ira es
pecial, sobressai nossa preocupa(fao com 
a questao comercial, ainda afetada por ati
tudes discriminat6rias, que prejudicam os 
esfor((OS de desenvolvimento global no 
Continente. 

No tocante a questao politica, constitui 
anseio legitimo do empresariado nacional 
a vigencia regular de normas institucionais 
garantidoras da liberdade em seus varios 
pianos com realce para a pratica da eco
nomia de mercado, a que atribuimos papel 
importante como suporte de um livre e 
aberto modelo politico. 

Nao se pretende, com isso, a padroniza((ao 
das diversas polfticas aplicadas no Con
tinente. Os estagios diferenciados de es
truturas economicas e de quadros polfti
cos encontraveis na regiao, a par das na
turais peculiaridades no processo de for
ma(fao dos pafses que integram as 3 Ame
ricas, recomendam a compreensao diante 
do pluralismo continental. 

A defesa desse pluralismo representa, na 
verdade, a garantia de rela(foes proveito
sas e de uma colabora(fao respeitosa. Ava
liza, sobretudo, o princfpio basilar da con
vivencia entre as na(f6es, qual seja, o prin
cfpio da autodetermina(fao dos povos. 

Este vern sendo urn dos elementos de 
enorme validade na atual polftica externa 
brasileira, admiravelmente conduzida pelo 
meu caro amigo, o Chanceler Azeredo da 
Silveira, que tern proporcionado ao empre
sariado brasileiro condi96es para uma ati
va participa<;ao no intercambio com o res
tante do mundo e, de maneira especial, 
com os irmaos americanos, em que pese 
conhecidas dificuldades. 

Ja se notam avanc;os, no plano comercial. 
A recente rodada de negociac;oes no GAIT 
indicou posic;oes de boa vontade que espe
ramos sejam ratificadas pelo Congresso 
norte-americana. Mas, o quadro geral ain
da evidencia a modestia das conquistas 
dos demais pafses americanos no setor de 
exportac;oes para os grandes mercados do 
Hemisferio. 
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uma institui~iio que compl.ementa as 
a~oes governamentais 

0 incentivo e o apoio recebidos do Chan
celer Silveira resultaram na concretizac;ao 
da ideia de criar uma instituic;ao que, com
plementando as ac;oes governamentais, no 
ambito das Americas, ajude a aproximar 
o empresariado continental. Aproximar, 
pelo exame de oportunidades que possa
mos aproveitar em beneffcio comum; apro
ximar, pela colaborac;ao sistematizada em 
pianos e programas economicos, sociais e 
culturais; aproximar, mediante encontros 
e troca de pontos de vista capazes de 
gerar urn grau maior de entendimento, in
clusive em torno das controversias que 
naturalmente existem na complexa vida de 
povos e nac;oes. 

Meus Senhores, 

Ao reiterar meus agradecimentos pela han
rosa presenc;a, gostaria de ressaltar a im
portancia do nosso esforc;o, por mfnimo 
que seja, para a revigorac;ao das relac;oes 
interamericanas. Da parte do empresaria
do brasileiro, eu destaco a plena disposi
c;ao para a consolidac;ao de lac;os de ami
zade e interesse. Apesar de ja serem sig
nificativos, os termos do intercampio po
dem experimentar uma sensfvel elevac;ao, 
especialmente se os encararmos do pris
ma do bloco de nac;oes menos desenvol
vidas. 

0 Forum das Americas deseja ser uma 
pequena contribuic;ao nesse sentido -
uma semente de esperanc;a que gostarfa
mos frutificasse junto aos pafses-irmaos. 
com a ajuda valiosa do empresariado. 

Permitam-me, Senhores Embaixadores das 
3 Americas, exortar a Vossas Excelencias 
que levem aos empresarios de suas na
c;oes esta mensagem de otimismo quanto 
ao nosso futuro. De sua colaborac;ao ge
ne rosa dependera o nosso exito, e nosso 
exito esta intimamente ligado a riqueza, 
a paz e a felicidade de nossos povos. 
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lanc;ado o segundo volume 
sec;ao de das consultas da 

estrangeiros do conselho 
de estado imperial 

Discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, na Camara 
dos Deputados, em 25 de janeiro de 1979, por ocasiiio do 
lanc;:amento do segundo volume das consultas da 
seciio de estrangeiros do Conselho de Estado 
do Segundo Imperio, editadas conjuntamente pela 
Camara dos Deputados e pelo 
Ministerio das Relacoes Exteriores. 

Excelentfssimo Senhor Presidente da Ca
mara dos Deputados, Deputado Marco Ma
ciel. 

Em 28 de agosto ultimo, a convite de Vos
sa Excelencia, compareci a cerimonia de 
lan9amento do primeiro volume das Atas 
da Se9ao de Estrangeiros do Conselho de 
Estado Imperial, editadas em conjunto pela 
Camara dos Deputados e pelo Ministerio 
das Rela96es Exteriores. Hoje, e com re
dobrada honra e satisfa9ao que participo 
da solenidade em que se traz a publico o 
segundo trabalho de tao relevante cole9ao. 

A edi<;:ao deste segundo volume constitui 
mais um exemplo significativo de como 
pode ser util e benefica a colabora<;ao en
tre o Poder Legislativo e 6rgaos do Exe
cutivo. No caso presente, o objetivo e de 
favorecer e divulgar iniciativas que enri
quecem a historiografia brasileira, que se 
ressentia de conhecimento mais profunda 
da estrutura, organiza<;ao e, principalmen
te, do papel polftico-administrativo do Con
selho de Estado, institui<;ao que marcou a 
vida do pais, no periodo imperial. 

0 reconhecimento da importancia da pu
blica<;ao das Atas do Conselho de Estado 
ja estaria assegurado, na medida em que, 
pela sua simples leitura, se verificasse a 
utilidade do debate e da ampla troca de 
ideias que serviram de fundamento as so
lu<;oes que seriam adotadas sobre os prin
cipais acontecimentos da politica externa 
brasileira. 

A presente edi<;ao, como a anterior, obje
tiva o estudo de toda documenta<;ao con
tida no arquivo do ltamaraty, que compre
ende consultas da Se<;ao de Estrangeiros, 
isolada ou reunida a outras (Imperio, Fa
zenda, Guerra, Marinha), com ou sem apre
cia(:ao posterior do Conselho pleno. Os 
temas contidos nos dois volumes sao se.. 
melhantes, dos quais se destacam as ques
toes ligadas ao Prata, a navega<;ao, aos 
limites e fronteiras, e a imigra<;ao e colo
niza<;ao do territ6rio. 

Foi com a firme vontade de colaborar com 
a Camara dos Deputados nessa iniciativa 
merit6ria que se celebrou o Convenio de 
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dezembro de 1977 e, imbufdo desse mes
mo espfrito, tive a honra de passar as 
maos de Vossa Excelencia, em abril de 
1978, os originals das consultas da Sel(ao 
dos Estrangeiros do Conselho, relativo aos 
periodos de 1832 a 1835. 

Por haver impulsionado esse esforl(o de · 
tanta valia para a historiografia e para a 
cultura politica de nosso pais, Vossa Exce
lencia merece as mais vivas congratula-
1(6es. Desejaria acrescentar que ao asso
ciar-se a essa iniciativa nao tributa o Ita-
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maraty apenas uma homenagem as prin
cipals figuras da cena politica brasileira 
no Imperio, mas, sobretudo, a a<;:ao do Po
der Legislativo, ao Iongo de toda a Hist6-
ria. Por oportuno, desejaria final mente 
transmitir a Vossa Excelencia calorosos 
aplausos pela sua decisao pela publica<;:ao 
da serie de volumes de "Perfis Pari amen
tares", seis dos quais vern agora a lume, 
e que para nos, politicos, diplomatas, his
toriadores, estudantes ou apenas curiosos 
da Hist6ria brasileira, tanto aproveitam e 
ensinam. 
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ministro dos neg6cios 
estrangeiros do 

senegal visita o brasil 
Discurso do Chanceler Azeredo da Silveira, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 1.0 de fevereiro de 
1979, por ocasiao do almo<;:o oferecido ao Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros do Senegal, Moustapha Niasse; 
e urn resumo do discurso pronunciado pelo Chanceler 
senegales, na mesma ocasiao. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Senhor Ministro, 

A presen<;;a de Vossa Excelencia no Brasil 
confirma o apre9o e a amizade existentes 
entre nossos dais pafses, constituindo-se 
em passo adicional no sentido de ampliar 
e aperfei9oar a coopera<;;ao que o Brasil 
mantem com o Senegal e com as demais 
na96es vizinhas do continente africano. 

Os vfnculos fraternais que nos aproximam 
da Africa sao, sem duvida, estimulados 
pelas afinidades hist6ricas entre nossas 
culturas. 0 passado africano molda o ho
mem brasileiro em muitos de seus valores 
fundamentais. E e com orgulho que o povo 
brasileiro ostenta a heran9a de sangue e 
de cultura recebida do continente-irmao. 

Lastreadas nessa heram;a cultural comum, 
as rela96es entre o Brasil e os pafses afri
canos superam, hoje, o plano meramente 
declarat6rio de inten<;;6es para se inscre
verem no plano mais concreto das realiza
Q6es. Separados Iongo tempo por for9a 
de injun96es hist6ricas, Brasil e Africa 
desfrutam hoje de um relacionamento de 
vizinhan9a, que e nosso dever estimular e 
adensar permanentemente. A regiao co-

mum do Atlantica nos une e nos impele 
a criar formas imag;nativas de coopera<;;ao, 
em beneficia de nossos povos. 

Em 1974, quando estive em visita oficial 
ao Senegal, pude identificar pessoalmente 
nas express6es de homenagem a meu pais 
o penhor da amizade e da confian<;;a que 
unem ambos os povos e Governos ria de" 
termina9ao de somar esfon;os para tornar 
cada vez mais intima e proveitoso 0 rela
cionamento bilateral. 

Estes mesmos prop6sitos foram recente
mente renovados, por ocasiao da visita 
que fez ao Brasil em novembro de 1977 o 
Presidente Leopold Sedar Senghor, cujas 
qualidades de estadista e intelectual sao 
admiradas no Brasil como testemunho do 
vigor politico e cultural do Continente afri
cano. 

dialogo constante entre brasil e senegal 

Facilitadas pela base hist6rica comum e 
pelo constante dil31ogo felizmente existen
te entre nossos povos, as rela<;;6es entre 
o Brasil e o Senegal sao hoje extremamen
te fecund as . Os cantatas entre nossos 
povos tornaram-se crescentemente densos, 
permitindo maior conhecimento recfproco. 
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A cooperac;ao entre os dois Governos, por 
sua vez, atingiu nfveis ja bastante satis
fat6rios. 

~ inten(:io do Governo brasileiro impulsio
nar ainda mais a coopera(:io bilateral, ex
plorando, para tanto, todas as oportunida
des existentes. Paises em desenvolvimen· 
to como o Brasil e o Senegal devem criar 
e desenvolver formas pr6prias de coopera
(:io horizontal, isentas dos padroes de do· 
minac;io que caracterizam a dependencia. 

Vossa Excelencia encontrara o Brasil, pois, 
sempre receptivo a propostas, ideias e su
gestoes tendentes a aprofundar o dialogo 
e o entendimento bilateral. Seja no campo 
comercial, seja no domfnio da cooperac;ao 
cientffica e tecnica, seja no que diz res
peito ao intercambio cultural, o Brasil en
tende que as relac;oes bilaterais devem 
estar fundadas na mais estrita observan
cia dos princfpios de respeito mutuo e das 
vantagens recfprocas. 

A vlagem que Vossa Excelencia ora faz ao 
Brasil, por ocasiao de uma serie de ativi
dades que incluem, entre outras realiza
c;oes, mostra da pintura senegalesa con
temporanea, apresentac;ao do corpo de Bale 
Nacional do Senegal e conferencias, vern 
estimular ainda mais os esforc;os de apro
ximac;ao bilateral e reforc;ar a vontade po
lftica de cooperac;ao entre nossos dois Go
vernos. 

0 Governo brasileiro multo aprecia esta 
oportunidade que o trouxe ate n6s, permi
tlndo que efetuassemos proveitosa troca 
de idelas sobre temas de natureza bilate
ral e sobre questoes mais amplas de inte
resse para toda comunidade internacional. 
Como o Senegal, o Brasil baseia sua polf
tica exterior em objetivos de paz, de co
operac;ao e de dialogo. Como o Senegal, 
o Brasil entende que a paz e a seguranc;a 
internacionais estao ainda hoje ameac;adas 
pela persistencia de situac;oes anacroni
cas e injustas no Continente Africano, re
manescentes do colonianismo e do racis
mo. 0 Brasil e solidario com os pafses 
africanos em sua luta pela eliminac;ao do 
apartheid, pela pronta independencia da 
Namfbia, de acordo com o plano aprovado 
pelas Navoes Unidas, e pelo fim do regi
me ilegal da Rodesia. Meu pafs continuara 
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a apoiar, na medida de suas possibilida
des, os esforc;os para a soluc;ao dessas 
tres questoes, que infelizmente ainda im
pedem o estabelecimento de urn quadro 
de relac;oes harmoniosas no continente 
africano como urn todo e, bern assim, a ple
na realizac;ao nacional dos povos da regiao. 

Ao renovar a Vossa Excelencia o testemu
nho de solidariedade do Brasil com as 
causas do Senegal e de todo o Continente 
africano, pec;o a todos que se juntem a 
mim no brinde que ora proponho a saude 
do Presidente Leopold Sedar Senghor, a 
constante prosperidade da nac;ao senega
lesa e a felicidade pessoal de Vossa Ex
celencia. 

CHANCELER SENEGALES 

Com muita eloquencia, ele agradeceu as 
palavras do Chanceler brasileiro, especial
mente seus conceitos no plano bilateral 
Brasil-Senegal, a amizade do Brasil para 
com os senegaleses e os prop6sitos dos 
brasileiros em relac;ao ao Senegal em par
ticular e a Africa em geral. 

Deu muita enfase a solidariedade do Brasil 
as causas africanas. 

Fez muitos elogios ao Brasil, particular
mente a seus esforc;os em prol do desen
volvimento. Mencionou a cultura brasilei
ra, sobretudo nas artes, na musica e nos 
esportes, onde estao presentes elementos 
africanos. 

Oualificou a cultura brasileira como sfnte
se da cultura do mundo ocidental. 

Citou o Brasil como exemplo de conviven
cia racial. 

Dirigiu palavras expressivas a pessoa do 
Chanceler brasileiro, salientando sua expe
riencia, seu brilho e seu entusiasmo na 
conduc;ao da polftica de aproximac;ao do 
Brasil com a Africa. 

0 Chanceler Niasse manifestou o desejo 
de seu Governo de estreitar os lac;os com 
o Brasil, por todos os meios possfveis. 

Finalmente, declarou que o Brasil e o mo· 
delo para as nac;oes africanas. 
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protocolo dinamiza o intercambio cultural 
entre brasil e senegal 

Discurso do Ministro de Estado das Rela<;:iies Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, no Palacio Itamaraty 

de Brasilia, em 2 de fevereiro de 1979, ao assinar, com o 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros do Senegal, 

Moustapha Niasse, urn Protocolo adicional ao Acordo 
Cultural Brasil-Senegal; e urn resumo do discurso pro

nunciado pelo Chanceler senegales na mesma ocasiao. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Excelentfssimo Senhor Moustapha Niasse, 
Ministro das Rela<;oes Exteriores 
do Senegal, 

Senhoras e Senhores, 

A coopera<;ao cultural entre o Brasil e o 
Senegal ja e antiga. Patria de urn dos 
maiores expoentes da cultura africana e 
que e tambem urn dos mais respeitados 
dirigentes politicos contemporaneos - o 
Presidente Leopold Sedar Senghor -, 
o Senegal sempre mereceu, desde sua in
dependencia, em 20 de agosto de 1960, a 
admira<;ao do povo brasileiro. Por outro 
lado, nao me parece presun<;oso afirmar 
que essa admira<;ao sempre se fez pre
sente do lado do generoso povo do Sene
gal. Assim, ja em 1964, os dais Governos 
firmaram urn Acordo Cultural, que vern ser
vindo de base para o intercambio intelec
tual, artfstico e cientffico entre os dais 
pafses. t no quadro desse acordo e no 
seu espfrito que se vern realizando uma 
proffcua troca de experiencias nos dife
rentes domfnios da cultura. Cito, como 
exemplo, os leitores de lingua e civiliza
<;ao brasileira que o Brasil vern mantendo 
ha alguns anos na Universidade de Dacar. 
Mais recentemente, quando de minha vi
sita oficial ao Senegal, tive o prazer de 
oferecer, em nome do Governo brasileiro, 
urn atelier de gravura para a Escola de 
Belas-Artes da Universidade de Dacar. 
cuja instala<;ao e primeiros cursos foram 
supervisionados por urn artista brasileiro. 
Por seu turno, o Senegal acaba de nos 
brindar com uma brilhante amostra do ta-

Iento criador de seu povo, atraves da Quin
zena de Cultura Senegalesa realizada no 
Rio de Janeiro, e, em particular, com a 
apresenta<;ao do Grand Ballet du Senegal 
que por alguns dias maravilhou o publico 
daquela cidade. Sao esses alguns exem
plos do intercambio cultural entre os nos
sos pafses, que a cada dia se intensifica. 

t com especial prazer, Senhor Ministro, 
que assino hoje, juntamente com Vossa 
Excelencia, mais urn instrumento que visa 
a dinamizar e aprofundar esse intercambio, 
estendendo-o a importante area dos meios 
de comunica<;ao de massa. De fato, o ci
nema, o radio e a televisao constituem 
hoje os meios principais de difusao cultu
ral e e mister que governos e povos ami
gas, como o senegales e o brasileiro, se 
utilizem deles, de acordo com a legisla<;ao 
e a estrutura institucional de cada pals, 
para possibilitar urn melhor conhecimento 
recfproco. Com base em tal conhecimen
to, que o presente protocolo adicional ao 
acordo cultural permitira desenvolver, as 
rela<;oes pollticas e economicas entre nos
sos pafses poderao produzir os frutos de 
que sao potencial mente capazes. t minha 
convic<;ao que o acordo que ora firmamos 
e os convenios operativos que venham a 
ser assinados em seu ambito, entre os 6r
gaos especfficos do cinema, do radio e da 
televisao do Brasil e do Senegal, contri
buirao, atraves desses elementos vivos 
que sao a imagem e o som, para cimentar 
ainda mais a amizade que ja une os dais 
povos e que a sua visita ao Brasil, Senhor 
Ministro, e as belas palavras que Vossa 
Excelencia pronunciou ontem tao bern sim
bolizam. 
Muito obrigado. 
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MOUSTAPHA NIASSE 

0 Chanceler Niasse agradeceu as palavras 
elogiosas do Chanceler brasileiro para com 
o Senegal, o Presidente Senghor e ele pro
prio, Ministro das Relac;:6es Exteriores do 
Senegal. 

Em longa parte de seu discurso, Niasse 
enalteceu a coopera<;ao Brasil-Senegal, ci
tando-a como exemplo para os palses em 
desenvolvimento do Terceiro Mundo. 

Salientou que se trata de uma cooperac;:ao 
bastante diversificada. Como amostra des
sa diversificac;:ao, referiu-se ao protocolo 
adicional hoje firmado. 

Disse que a cooperac;ao Brasil-Senegal 
nao e a do tipo comum, uma vez que ela 
se faz de corac;ao e de esplrito, com muita 
fraternidade. 

Ressaltou que os brasileiros, especialmen
te o Chanceler Silveira e seus colaborado
res, tem sido os artesaos dessa coopera
c;ao do Brasil com o Senegal e com a Afri
ca. Qualificou o Chance fer brasileiro de 
amigo e de irmao dos senegaleses e dos 
africanos. 

·· Essa vis ita seria apenas de cortesia, mas 
se transformou em visita de trabalho par 
causa do empenho do Chanceler brasileiro 
em intensificar as relac;:6es com o Senegal 
e com a Africa. Dirigiu palavras de agra
decimento ao Ministro das Relac;:6es Exte
riores do Brasil, cumprimentando-o por seu 
dinamismo, capacidade de trabalho, gene
rosidade, amabilidade e imaginac;:ao na 
conduc;:ao da diplomacia brasileira, sobre
tudo no tocante a Africa. 

Lembrou que, ontem, dia 1.0
, se encontrou 

durante mais de uma hora com o futuro 
Chanceler, Embaixador Ramiro Saraiva 
Guerreiro, quando pode ter a garantia de 
que a polltica brasileira para a Africa nao 
sofrera nenhuma alterac;:ao no proximo Go
verna do Brasil. Proferiu tambem palavras 
de elogio ao futuro Chanceler brasileiro. 

Afirmou ainda que e necessaria intensifi
car ainda mais o relacionamento Brasil
Senegal. Assegurou que os senegaleses 
sao otimistas e determinados com vistas 
a necessidade de aprofundar ainda mais 
o esplrito de fraternidade existente entre 
Brasil e Senegal. 

o comunicado de 1mprensa 
brasil-senegal 

Comunicado de imprensa Brasil-Senegal divulgado 
pelo Ministerio das Rela<;:oes Exteriores, em 2 de fevereiro 

de 1979, ao final da visita a Brasilia do Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros daquele pafs Moustapha Niasse. 

Sua Excelencia o Senhor Moustapha Nias
se, Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
da Republica do Senegal, visitou Brasilia 
entre os dias 31 de janeiro e 2 de feve
reiro de 1979. 

2. 0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
do Senegal fez-se acompanhar pelo Conse
lheiro tecnico Senhor Amadou Ali Diaw. 
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3. Acompanhou igualmente o Ministro 
Niasse Sua Excelencia o Senhor Joao Ca
bral de Melo Neto, Embaixador do Brasil 
em Dacar. 

4. Previamente a sua vinda a Brasilia, o 
Ministro Niasse esteve no Rio de Janeiro, 
onde presidiu as solenidades de encerra
mento da Quinzena de Arte Senegalesa, 
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organizada pela Funda~;:ao Leopold S. Sen
ghar e pela Casa do Brasil, da qual consta
ram, entre outras atividades, uma mostra 
de pintura senegalesa contemporanea, a 
apresenta<;:ao do corpo do Bale do Sene
gal e uma serie de confer€mcias sabre o 
relacionamento afro-brasileiro. 

5. Em Brasilia, o Ministro Niasse foi re
cebido por Sua Excelencia o Embaixador 
Antonio F. Azeredo da Silveira, Ministro 
de Estado das Rela~;:6es Exteriores, que 
o homenageou com um almoc;:o no Pala
cio ltamaraty. 0 Ministro Niasse partici
pou de reuniao de trabalho no ltamaraty, 
presidida pelo Secretario-Geral das Rela
c;:6es Exteriores, Embaixador Daria M. de 
Castro Alves, com a presenc;:a dos Chefes 
dos Departamentos da Africa, Asia e Ocea
nia, de Promoc;:ao Comercial e da Coope
rac;:ao Cultural, Cientffica e Tecnol6gica. 

6. 0 Ministro dos Neg6cios Estrangeiros 
do Senegal avistou-se ainda com o Em
baixador Ramiro Sara iva Guerreiro. 

7. Passaram-se em revista quest6es liga
das a politica internacional, em particular 
a situac;:ao no Continents africano, e, bern 
assim, temas de interesse para o dinamico 
e crescents relacionamento bilateral. 

8. As partes senegalesa e brasileira coin
cidiram quanta a necessidade de se ace
lerarem esforc;:os, de acordo com as reso
luc;:6es pertinentes das Nac;:6es Unidas, com 
vistas a pronta terminac;:ao da ocupac;:ao da 
Namibia pela Africa do Sui e ao fim do 
regime ilegal de Jan Smith na Rodesia. 
Ambas as partes coincidiram igualmente 
em reiterar sua condenac;:ao ao regime do 
apartheid, cuja persistencia impede o esta
belecimento de urn quadro de relac;:6es 
harmoniosas no Continente africano como 
urn todo. 

9. No que diz respeito as relac;:6es bila
terais, ambas as partes manifestaram sa
tisfac;:ao pelos exitos alcanc;:ados no plano 
da cooperac;:ao economica, cultural e tec
nica, expressando, ao mesmo tempo, a 

decisao de fortalecer ainda mais os vin
culos que unem os dois pafses. 

10. Para tal tim, convieram em intensi
ficar os trabalhos da Comissao Mista de 
Cooperac;:ao Brasil-Senegal, havendo-se de
cidido que a II Reuniao da Comissao Mista 
sera realizada em Dacar, na segunda quin
zena de junho de 1979. 

11. Ambas as partes decidiram igualmen
te envidar esfon;:os com vistas a pronta 
utilizac;:ao da linha de credito no valor de 
US$ 12.900.000,00 oferecida pelo Brasil 
ao Senegal para aquisi~;:ao de produtos bra
sileiros. Para tanto, concordaram em ul
timar providencias para a assinatura do 
Convenio de Credito entre o Banco do Bra
sil eo Ministerio das Financ;:as do Senegal, 
cujo anteprojeto foi submetido ao Governo 
senegales em dezembro de 1978. 

12. Foram ainda examinadas propostas 
apresentadas pelo Ministro Niasse sabre 
os seguintes pontos: 

- envio de missao economica e comer
cia! do Senegal ao Brasil; 

- envio de professores de portugues para 
a Universidade de DacAr; 

- consolidac;:ao e diversificac;:ao da coo
perac;:ao cultural; 

- construc;:ao de dois estadios de futebol 
no Senegal; 

- envio de treinador de futebol brasileiro 
ao Senegal e intercaml:.lio de equipes 
de futebol; 

- cooperac;:ao no campo do turismo; 

- instalac;:ao de urn Banco brasileiro de 
lnvestimentos e de Comercio no Sene
gal; 

- abertura de linhas marltimas entre os 
dois palses; 

- financiamento e construc;:ao da nova 
sede do Ministerio das Relac;:6es Ex
teriores do Senegal. 
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13 . Havendo trocado pontos de vista pre
liminares sobre estas questoes, as duas 
partes convieram em aprofundar as con
versac;:oes por ocasiao da proxima reuniao 
da Comissao Mista em Dacar. Nesse in
terim, ambas as partes darao andamento 
em seus respectivos pafses, utilizando-se 
os canais diplomaticos de comunicac;:ao, as 
providencias neoessarias para que as con
versac;:oes previstas para a ocasiao da Co-

missao Mista em Dacar sejam, tanto quan
to possfvel, conclusivas. 

14. Ao termino de sua vis ita a Brasilia, 
o Ministro Niasse assinou com o Ministro 
Azeredo da Silveira Acordo por troca de 
notas prevendo o estreitamento da coope
rac;:ao bilateral em materia de radio e tele
visao. (*) 

[•) 0 Acordo entre o Brasil e o Senegal esta na pagina 91, sec;:ao Tratados, Acordos, Convenios. 
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acordo de cooperac;ao 
econ6mica 

mais estreito 
e industrial torna 
o relacionamento 

brasil-dinamarca 

Discursos do Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Silveira, e do Embaixador 
dinamarques Richard Wagner Hansen, no 
Palacio ltamaraty de Brasllia, em 5 de fevereiro de 
1979, por ocasiao da solenidade de assinatura do 
Acordo de Cooperacao Economica e Industrial entre o 
Brasil e a Dinamarca. 

0 MINISTRO DE ESTADO 

Senhor Embaixador Wagner Hansen, 

0 Acordo sabre Coopera~;ao Economica e 
Industrial entre a Republica Federativa do 
Brasil e a Reina da Dinamarca, que acaba
mos de firmar, constitui urn desenvolvi
mento importante na evolu~;ao de nossas 
rela96es. 

Essas rela9oes remontam aos prim6rdios 
da independencia brasileira. Ja em 1828, 
a Imperio do Brasil e a Reina da Dinamar
ca conclufam "Tratado de Comercio e Na
vega9a0 ", cujo sesquicentenario celebra
mos no ana findo. 

Desde entao, nosso relacionamento se tern 
desenvolvido e intensificado. 

Nesta oportunidade, cabe-me manifestar a 
satisfa9ao havida por motivo da visita ofi
cial, em outubro de 1977, ao Brasil do entao 
Chanceler K. B. Andersen quando tivemos 
a oportunidade de nos consultarmos acer
ca de nossas rela9oes e do nfvel do inter
cambia em todos os domfnios, bern como 
analisar, explorar e indicar possibilidades 
de seu ulterior e sustentado incremento. 

Dentro dessa mesma orienta9ao, entrevis
tei-me, em Nova York, ao ensejo da aber
tura da Trigesima Terceira Sessao da As
sembleia-Geral das Na9oes Unidas, com 
o seu Ministro dos Neg6cios Estrangeiros, 
Henning Christophersen. 

Ainda em 1978, realizou-se a visita a Co
penhague de comitiva de autoridades e 
empresarios brasileiros, com o objetivo de 
proceder-se a eventual identifica9ao de 
possibilidades de cooperac;ao no campo da 
tecnologia industrial. 

Senhor Embaixador, 

0 Acordo, que assinamos, se insere nesse 
contexto de urn relacionamento que se tor
na mais estreito e intenso. AI em dos en
tendimentos na esfera polftica, se suce
dem iniciativas e empresas nos mais di
versos setores de atividade, onde a co
opera~;ao brasileiro-dinamarquesa apresen
ta efetivos resultados e perspectivas de 
expansao. 

A Comissao Mista criada pelo presente 
Acordo proporcionara urn foro adequado 
para o exame abrangente dessas rela96es, 
o que permitira, estou certo, a sistemati-
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za<;:ao dos cantatas entre as ramos de 
maior grau de complementaridade nas res
pectivas economias. 

Nesse particular, tera especial relevancia 
a problematica das rela<;:oes do Brasil com 
as Comunidades Europeias, em cujo Con
selho a Dinamarca ocupou, ha pouco, a 
presidencia. 

Par fim, quanta as rela<;:oes no campo da 
coopera<;:ao tecnica, cumpre-me salientar 
que a Comissao Mista igualmente tera 
competencia sabre as areas reguladas pelo 
"Acord a Basi co de Coopera<;:ao Tecnica ", 
em vigor desde 1966. 0 novo instrumento 
certamente revitalizara as objetivos co
muns que inspiraram a elabora<;:ao daquele 
Acord a. 

Senhor Embaixador, 

Desejo dizer-lhe que vejo com especial sa
tisfa<;ao o desenvolvimento das rela<;:oes 
entre as nossos dais pafses e que acompa
nho com apre<;:o e interesse a evolu<;:ao de 
urn clima de entendimento entre a Dina
marca e o Brasil. E que e para mim urn 
prazer registrar que essa evolu<;ao posi
tiva se deve ao trabalho de Vossa Exce
lencia, aos seus conhecimentos sabre o 
Brasil e ao seu· espfrito empreendedor e 
dinamico. 

Fa<;:o votos, as mais sinceros, de que o 
presente acordo amplie as bases que te
mos logrado construir para uma aproxima
<;:ao ainda mais proveitosa entre o Brasil e 
a Dinamarca. 

Muito obrigado. 

0 EMBAIXADOR 

Exmo. Senhor Ministro de Estado, 
Exmo. Senhor Secretario-Geral, 
Exmo. Senhor Embaixador Joao Paulo do 
Rio-Branco, 

~ com grande satisfa<;ao que o Governo 
da Dinamarca assina hoje o Acordo sabre 

Coopera<;:ao Economica, Industrial e Tecni
ca com o Governo do Brasil, urn resultado 
direto da visita oficial do Ministro dos Ne
g6cios Estrangeiros K. B. Andersen ao Bra
sil em outubro de 1977. Gostaria de, pes
soalmente, acrescentar que sinceramente 
lamento que, dado as circunstancias, nao 
vos tenha sido possfvel, Senhor Ministro, 
assinar este Acordo durante uma visita 
oficial a Dinamarca que muito gostarfamos 
que Vossa Excelencia houvesse realizado. 
Contudo, continuamos ainda na expectati
va da visita do Ministro das Rela<;6es Exte
riores do Brasil a Dinamarca em futuro nao 
muito distante. 

0 Governo dinamarques dispensa grande 
importancia ao ulterior desenvolvimento 
de nossas rela<;:6es com o Brasil como urn 
dos nossos parceiros mais importantes 
fora da Europa, nao somente em comercio 
bilateral mas tambem em rela<;ao as qua
renta empresas dinamarquesas ou mistas, 
dinamarques-brasileiras estabelecidas nes
te grande Pafs. Espero que este Acordo 
venha contribuir consideravelmente para 
o alargamento de nossas rela<;:6es econo
mico-industriais e para urn contato ainda 
melhor entre industriais e empresarios de 
nossos dois pafses, para igual beneficia 
mutua de nossos dais pafses e economias. 

As possibilidades de cada urn estao Ionge 
de se esgotarem e posso assegurar-vos, 
Senhor Ministro, que estamos prontos para 
desenvolver estas possibilidades em uma 
atmosfera de franqueza, espfrito aberto, 
igualdade e respeito mutua, refletindo de 
!ado a lado as boas rela<;:oes tanto polfti
cas e culturais que felizmente prevalecem 
entre nossRs duas na<;:6es. 

E ao fim posso, talvez, permitir-me dizer
lhe, Senhor Ministro, que estou muito co
movido pela boa acolhida que sempre tive 
aqui no ltamaraty, que foi para mim urn 
Jar no Brasil e que ajudou consideravel
mente o desenvolvimento tao feliz do meu 
trabalho aqui. Muito obrigado. (*) 

(*) 0 Acordo Brasii-Dinamarca sabre cooperat;:ao economica e industrial esta na set;:ao Tratados, Acor
. dos, Convenios, pagina 91 . 
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brasil e 
tratado de 

cabo verde 
amizade 

. 
asstnam 

e acordo 
de cooperac;ao 

Discursos do Ministro de Estado das Rela<;oes Exteriores, 
Antonio Azeredo da Silveira. e do Secretario-Geral 
do Ministerio dos Neg6cios Estrangeiros da Republica de 
Cabo Verde, Jorge Carlos de Almeida Fonseca, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 7 de fevereiro 
de 1979, por ocasiao da assinatura do Tratado de 
Amizade e Coopera<;ao e do Acordo sabre Coopera<;iio 
Cultural entre os do is paises. 

CHANCELER BRASILEIRO 

Excelentfssimo Senhor Jorge Carlos de Al
meida Fonseca, Secretario-Geral do Minis
terio dos Neg6cios Estrangeiros da Repu
blica de Cabo Verde, 

Sinto-me especialmente contente por fir
mar, hoje, com Vossa Excelencia, dois ins
trumentos que vern dar urn enquadramen
to institucional a cooperac;:ao entre o Brasil 
e a Republica de Cabo Verde. Pafs jovem 
que ha poucos anos emergiu para a vida 
independente, Cabo Verde figura com re
alce entre as prioridades do relacionamen
to externo brasileiro. Prova disso e a co
operac;:ao que nossos Governos vern man
tendo, num franco espfrito de reciprocida
de e de respeito mutuo. 

Nossos pafses tern muito em comum. Ex
pressamo-nos atraves de urn mesmo idio
ma, temos tradic;:oes culturais paralelas, 
composic;:ao etnica semelhante e, sobretu
do, estamos empenhados num mesmo pro
cesso de desenvolvimento e de afirma«;:ao 
de nossas soberanias no plano internacio
nal. Por isso, o Brasil recebeu com satis
faQao o ingresso de Cabo Verde na comu
nidade das na96es livres e, por isso, tam-

bern, temos procurado cooperar com vis" 
tas aos objetivos a que me referi. 

Os dois instrumentos que hoje firmamos 
sao urn passo a mais no estreitamento 
dessas rela96es. 0 Tratado de Amizade, 
para alem de expressar os nossos senti
mentes recfprocos de afinidade e de soli
dariedade, cria urn mecanismo permanente 
que nos permitira acompanhar, de forma 
ordenada, o desenvolvimento de nosso re
lacionamento bilateral em todos os seus 
aspectos. Abre, tam bern, perspectivas de
finidas para que, atraves de ajustes e acor
dos especfficos, possamos ampliar o leque 
de contatos entre nossos dois pafses e 
entre nossos dois povos. 0 Acordo de Co
opera(fao Cultural permitira dar maior efi
cacia a iniciativas que, embora valiosas, 
vinham sendo tomadas de maneira assis
tematica. Sera possfvel, assim, dar rna is 
dinamismo as relac;oes culturais entre os 
dois pafses, dentro de urn arcabou9o ade
quado as suas respectivas estruturas. Por 
esse acordo, sao previstas normas espe
cfficas para o intercambio de estudantes 
e para o exercfcio de profiss6es liberais 
e tecnicas em cada urn de nossos pafses. 
Por outro lado, comprometem-se nossos 
Governos a promover ac;:6es de natureza 
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cultural que muito contribuirao para um me
lhor conhecimento e entendimento mutuos. 

Senhor Secretario-Geral, 

Ouero, neste momenta, expressar minha 
confian(:a no futuro das rela(:6es entre o 
Brasil e Cabo Verde. A presen<;:a entre 
n6s de miss6es, como a que Vossa Exce
lencia chefia, atesta o dialogo espontaneo 
e o bom entendimento que ja alcan<;:amos. 

Leve Vossa Excelencia, Senhor Secretario, 
a mensagem de afeto ao povo de Cabo 
Verde e de amizade e apre<;:o a Sua Exce
lencia o Presidente Aristides Pereira e ao 
Ministro Abflio Duarte. 

CHANCELER CABO-VERDIANO 

Sua Excelencia, Senhor Ministro das Rela
c;6es Exteriores da Republica Federativa 
do Brasil, 

~ com grande satisfa<;:ao que acabo de assi
nar, com Vossa Excelencia, mais dais im
portantes instrumentos internacionais, em 
nome da amizade entre povos e da coope
ra<;:ao entre os Estados do Brasil e de Cabo 
Verde. 

Com este ato solene, porquanto simb61ico, 
estamos certamente seguros de dar passos 
em frente na longa marcha de um relacio
namento brasileiro-cabo-verdiano, mutua
mente desejado e vantajoso. 

Nao sendo entidades que agora se conhe
cem e se identificam uma perante a outra, 
pelo contrario, constituindo na<;:6es cujo 
processo de forma<;:ao revela inequivocas 
e visiveis convergencias, a instaura<;:ao 
facil de rela<;:6es de coopera<;:ao, ap6s o 
acesso de meu pais a plena soberania e, 
sobretudo, as perspectivas inegavelmente 
promissoras de seu refor<;:o e diversifica
<;:ao, implementados durante esta agrada
vel visita a esta terra imensa na sua diver
sidade, amorabilidade e voca<;:ao para o 
dialogo, sao urn fato natural e merecedor, 
portanto, de continuo aprofundamento. 
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Convencidos, como estamos, da existencia 
de uma vontade poHtica comum de, na 
base dos principios que regem as rela<;:oes 
entre Estados soberanos, contribuir, pela 
exemplaridade das rela<;:6es bilaterais, a 
todos os niveis, para o estabelecimento 
de uma tao desejada revalora<;:ao da ordem 
mundial existente, Brasil e Cabo Verde sa
berao comprovar que a excelencia do con
vfvio entre na<;:6es e da colabora<;:ao sin
cera e frutuosa entre Estados podera cons
truir-se ainda que, por circunstancias dife
rentes e atinentes a processos e ritmos 
desiguais de forma<;:ao hist6rico-social, nao 
haja identidade vital na interpreta<;:ao dos 
fenomenos mundiais. 

Sua Excelencia Senhor Ministro das Rela-
1{6es Exteriores do Brasil, 

Nao seria justa se fizessemos silencio so· 
bre o trabalho entusiasta, competente e 
dedicado das duas delegal{6es que em tao 
pouco tempo puderam discutir e acordar 
sabre tantos e diferentes dominios de co
operal{ao, e preparar os instrumentos que 
ora acabamos de assinar. A eles, de for
ma particular, dirigem-se as nossas feli
cita(:6es. 

A todas as altas entidades e responsaveis 
brasiJ.eiros com que tomamos contato e 
dos quais pudemos receber um acolhimen
to verdadeirarnente fraternal e a Vossa Ex
celencia, particularmente:, ilustre e pres
tigioso Chefe da Diplomacia brasileira, que 
nos honrou e cativou com sua simpatia, 
inteligencia viva e profunda compreensao 
do significado e alcance da cooperal{ao 
entre Brasil e Cabo Verde, estamos pro
fundamente gratos. 

A hist6ria das relac;6es entre Brasil e Cabo 
Verde registrara certamente, assim, as pa
ginas do Tratado de Amizade e Coopera
l{ao e do Acordo de Coopera<;:ao Cultural 
como contributo valioso da retomada, em 
bases novas, da grande aventura humana 
comum brasileiro-cabo-verdiana. 

Muito obrigado. 
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brasileiros e cabo-verdi a nos elaboram 
programa integrado de cooperac;ao tecnica 

Discurso do Secretario-Geral das Relar;oes Exteriores, 
Daria Moreira de Castro Alves, no Palacio 

ltamaraty de Brasilia, em 6 de fevereiro de 1979, 
par ocasiao da abertura das reunioes de trabalho com 

a Delegar;ao do Governo de. Cabo Verde. 

Senhor Secretario-Geral, 

E uma grande satisfa<;:ao receber Vossa 
Excelencia e os demais membros da Dele
ga<;:ao cabo-verdi ana. Os trabalhos que ora 
se iniciam atestam o espfrito de compre
ensao e de solidariedade que norteia as 
relacoes entre o Brasil e Cabo Verde. Estas 
se fi.mdamentam em afinidades de ordem 
cultural, geografica, historica, lingi.ifstica 
e economico-social, bern como na crenc;a 
comum nos princfpios da igualdade e da 
soberania dos povos. 

A pauta de nossas conversac;oes testemu
nha o interesse de ambos os Governos 
em aprimorar e estreitar o relacionamento 
bilateral. E, de fato, muito auspicioso que 
nossos pafses tenham sabido identificar, 
no decorrer destes poucos anos, tantos se
tores onde a colabora<;:ao Brasil/Cabo Ver
de pode ser relevante para o bem-estar de 
nossos povos. Assim e que este encontro, 
previsto inicialmente para tratar de assun
tos relativos a cooperac;ao tecnica bilate
ral, devera tambem abranger outros temas 
de interesse recfproco. 

Na area da cooperac;ao tecnica, a amizade 
e a confian<;:a mutuas que unem nossos 
povos favoreceram o crescimento constan
te do intercambio entre os dois pafses. 
Brasil e Cabo Verde estao na realidade de
senvolvendo urn trabalho pioneiro que teve 
o merito de permitir urn conhecimento re
cfproco aprofundado. Os resultados ja obti
dos nessa area demonstram a existencia 
de possibilidades ainda nao devidamente 
exploradas de coopera<;:ao tecnica entre 
pafses em desenvolvimento. A exemplar 
experh3ncia de nossos pafses nesta area 
constitui uma prova concreta da disposi<;:ao 

de nossos Governos de conferir sentido 
pratico as recomendac;oes da Conferencia 
das Nac;oes Unidas sabre Cooperac;ao Tec
nica entre Pafses em Desenvolvimento, 
realizada em Buenos Aires em setembro 
de 1978. 

0 exito alcanc;ado, a meu ver, se prende 
a capacidade de absorver a cooperac;ao 
recebida e de identificar com precisao 
areas e setores prioritarios, demonstrada 
pelo Governo de Cabo Verde. Em conse
quencia. foi possfvel ao Governo brasilei
ro prestar coopera<;:ao tecnica mais ade
quada as necessidades do pafs dentro de 
nossas proprias limita<;:oes. Como sabe 
Vossa Excelencia, a coopera<;:ao consistiu, 
ate agora, no envio de missoes tecnicas, 
na concessao de balsas de estudo, equi
pamentos, livros e publicac;oes, e no ofe
recimento de vagas em cursos, seminarios 
e simp6sios realizados no Brasil. 

0 rapido amadurecimento, porem, das re
la<;:oes de cooperac;ao tecnica entre os dais 
pafses leva-nos a meditar sobre novas for
mulas, com vistas a tornar ainda mais pro
ffcua a cooperac;ao futura. Com efeito, na 
Conferencia de Buenos Aires, as Delega
<;:oes do Brasil e dos pafses africanos de 
expressao portuguesa, ao examinar o as
sunto, convieram na necessidade de impor 
maior sistematizac;ao dos projetos de co
operac;ao tecnica. 

E dentro deste espfrito que o Governo bra
sileiro tenciona estudar com a Delegac;ao 
chefiada por Vossa Excelencia formulas de 
aperfeic;oamento da coopera<;:ao. com vis
tas a elevar sua efetividade sem se afas
tar, no entanto, de seu principia basico: 
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o atendimento das prioridades cabo-ver
dianas. 

Tal aperfeic;oamento poder-se-ia realizar, 
basicamente, com elaborac;ao de urn pro
grama integrado de cooperac;ao tecnica, 
composto de projetos compactos e da de
finic;ao de setores prioritarios. 

Senhor Secretario-Geral, 

As perspectivas da cooperac;ao entre os 
dois paises sao particularmente promisso-

ras. Nesse senti do e meu desejo que a 
visita de Vossa Excelencia e de seus acom
panhantes ao Brasil produza resultados be
neficos. A simpatia que o povo brasileiro 
nutre pela nac;ao cabo-verdiana, creio que 
Vossa Excelencia tara a oportunidade de 
senti-la, apesar de sua curta estada no 
Brasil. Sabre este sentimento, que acre
dito mutua, poderemos construir as bases 
de uma crescenta e vigorosa colaborac;ao 
entre nossos dois paises. 

Muito obrigado. 

ata final dos entendimentos 
brasil-cabo verde 

Ata Final dos entendimentos entre o Brasil e a Republica 
de Cabo Verde, assinada no Palacio ltamaraty de 

Brasilia, em 7 de fevereiro de 1979, pelo Secretario-Geral 
das Rela<;:oes Exteriores, Daria Moreira de Castro 

Alves, e pelo Secretario-Geral do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros de Cabo Verde, 

Jorge Carlos de Almeida Fonseca. 

A convite do Governo brasileiro, visitou o 
Brasil Missao Oficial de Cabo Verde che
fiada por Sua Excelencia o Senhor Jorge 
Carlos de Almeida Fonseca, Secretario-Ge
ral do Ministerio dos Neg6cios Estrangei
ros, e integrada pelos Senhores Eurico 
Monteiro, Diretor-Geral da Administrac;ao 
lnterna, e Jose Luis Monteiro, Chefe de 
Sec;ao da Secretaria de Estado de Coope
rac;ao e Planejamento. 

A visita da Missao cabo-verdiana teve por 
objetivo examinar, com as autoridades bra
sileiras competentes, o desenvolvimento 
da cooperac;ao bilateral no campo cultural 
e tecnico e outros assuntos de interesse 
para os dais pafses. 

A Missao cabo-verdiana foi recebida por 
Sua Excelencia o Senhor Ministro de Esta
do das Relac;6es Exteriores, Embaixador 
Antonio F. Azeredo da Silveira e manteve 
conversac;6es com Sua Excel~ncia o Se-
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cretario-Geral do Ministerio das Relac;6es 
Exteriores, Embaixador Daria M. de Castro 
Alves, e com o Secretario-Geral da Secre
taria de Planejamento da Presidencia da 
Republica, Dr. Elcio Costa Couto. 

No que se refere a cooperac;ao tecnica, 
ambas as Delegac;6es examinaram as ati
vidades em andamento ou ja executadas, 
com base no Memoranda de Entendimen
to, firmado em 28 de abril de 1977, por 
ocasiao da visita ao Brasil de Sua Exce
lencia o Ministro da Educac;ao e Cultura 
de Cabo Verde, Senhor Carlos Reis., 

As Delegac;6es consideraram satisfat6r'o 
o desenvolvimento das relac;6es bilaterais 
e, com base no seu rapido amadurecimen
to, acordaram em procurar sistematizar a 
cooperac;ao bilateral, atraves de negocia
c;6es de projetos, apresentados por seta
res, sob a forma de urn programa integra
do de cooperac;ao tecnica. 
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Nesse sentido, a Delegac;ao cabo-verdiana 
apresentou projetos nas areas de saude, 
educac;ao, desenvolvimento rural, transpor
tes e comunicac;6es, administrac;ao interna, 
obras publicas e pesca, a serem conside
rados pela Parte brasileira e negociados 
em carater final, na cidade de Praia. Com 
este objetivo tenciona o Governo brasilei
ro enviar missao a Cabo Verde para a 
negociac;ao de um programa global de co
operac;ao tecnica, de carater indicativo, 
composto por projetos selecionados de co
mum acordo. 0 perfodo da visita sera pre
viamente acordado entre as Partes, atra
ves dos canais diplomaticos. Em anexo, 
segue uma lista, por setor, dos projetos 
apresentados pela Parte cabo-verdiana, 
considerados de interesse prioritario para 
o desenvolvimento da cooperac;ao entre os 
dois parses. 

programa integrado contribuira para 
estreitamento de rela~oes 

Ap6s a exposi<;:ao preliminar sobre os dl
versos projetos feita pela Delega<;:ao cabo
verdiana, ambos os !ados concordaram em 
que as sugest6es de cooperac;ao apresen
tadas significam um passo positivo para 
o aprofundamento das relac;6es bilaterais 
na area da cooperac;ao tecnica. Manifes
taram ainda a sua convic<;:ao de que a apro
va<;:ao de um programa integrado com pro
jetos de tal qualidade, contribuira decisiva
mente para o estreitamento das rela<;:6es 
entre os dois pafses. 

Alem dos projetos constantes da lista em 
anexo, as duas Delegac;6es examinaram a 
possibilidade de estabelecer um programa 
de coopera<;:ao entre o Ministerio das Re
lac6es Exteriores do Brasil e o Ministerio 
d~s Neg6cios Estrangeiros de Cabo Verde, 
a fim de proporcionar inter alia estagios 
de forma<;:ao e aperfei<;:oamento de pessoal 
cabo-verdiano. Ainda sobre este assunto, 
considerou-se a possibilidade de forneci
mento pelo Brasil de livros e documenta
<;:ao sobre rela<;:6es internacionais. 

Ouanto ao setor de transporte e comuni
cac;6es, ambas as Del egac;6es concorda
ram em explorar as possibilidades existen
tes de cooperac;ao. 

As duas Partes manifestaram sua disposi
r;:ao de incentivar a pesquisa hist6rica de 
interesse dos dois pafses, com base na 
documentac;ao relativa a um deles existen
te nos arquivos e fontes do outro. Foi 
tambem expresso pela Delegac;ao cabo
verdiana o desejo de conhecer a experien
cia brasileira no campo do ensino, inclusi
ve profissional, atraves da utilizac;ao do 
radio, cinema e televisao educativos, bern 
como no campo da alfabetizac;ao de adul
tos conjugada com o ensino profissional. 

Durante a visita, foram assinados os se
guintes instrumentos: 

a) Tratado de Amizade e Cooperac;ao; 

b) Acordo sabre Cooperac;ao Cultural. 

Prosseguem as negociar;:6es para a finali
zar;:ao de um acordo sobre transportes ma
ritimos e foi ultimado um acordo, por troca 
de notas, sabre seguranc;a social que regu
lara a materia entre os dois pafses, ate a 
conclusao de um instrumento definitivo. 

A Delegac;ao cabo-verdiana entregou para 
exame, e a titulo indicativo, projeto de 
Estatuto de Pessoas e Regime de Bens. 

COOPERA(AO TECNICA BRASIL/CABO 
VERDE 

LISTA DE PROJETOS EM EXAME 

I - educa~ao e cultura 

a) Equipamento para uma escola primaria 
complementar; 

b) lmpressao no Brasil de manuais esco
lares cabo-verdianos; 

c) Balsas de estudo. 

A Delega<;:ao cabo-verdiana solicitou a con
cessao de 80 balsas em domfnios diver
sos. Neste numero estao inclufdas aque
las que constituem parte integrante de pro
jetos apresentados. 

II - saude e assuntos sociais 

a) Fornecimento de vacinas; 
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b) Equipamentos de cinco postos sani
tarios; 

c) Fornecimento de medicamentos; 

d) Material audio-visual para um progra
ma de educa<;:ao sanitaria; 

e) Prodw;ao de medicamentos: 
- Forma«;ao de pessoal tecnico; 
- Fornecimento de equipamentos; 

f) Assistencia tecnica em: 
- Saude mental; 
- Constrw;ao hospitalar. 

Ill - desenvolvimento rural 

a) Conservac;ao de solos e aguas: 
- Formac;ao de pessoal tecnlco; 
- Assistencia tecnica; 
- Fornecimento de equipamentos; 

b) Prospecc;ao e explorac;ao de aguas sub
terraneas: 
- Fornecimento de equipamentos; 

c) Servic;o Nacional de Extensao Rural: 
- Assistencia tecnica; 
- Fornecimento de materiais; 

d) Sanidade Animal: 
Envio de uma missao tecnica bra
sileira a Cabo Verde para identifi
cac;ao das doenc;as e zoonoses· 
Formulac;ao de recomendac;oes' es
pecificas; 

e) Produc;ao Animal: 
- Estudo de viabilidade de um Cen

tro de Multiplicac;ao de Sufnos. 

IV - administrar;ao interna 

a) Formac;ao e aperfeic;oamento de recur
sos humanos no ambito da adminis-

trac;ao municipal e de mao-de-obra es
pecializada; 

b) Fornecimento de materiais; 

c) Assistencia tecnica no dominio de ad
ministrac;ao municipal e desenvolvi
mento urbano. 

V - transporte e comunicar;oes 

a) Formac;ao de pessoal tecnico no cam
po da aeronautica civil. 

VI - obras publicas 

a) Construc;ao Civil e Metalomecanica: 

- Formac;ao de pessoal tecnico: 

- monitores 
- supervisores 
- especialistas 

2 - Assistencia tecnica para formac;ao 
em Cabo Verde; 

b) Laborat6rio de geotecnia e materiais 
de construc;ao: 

- formac;ao de recursos humanos 
- fornecimento de equipamentos 
- assistencia tecnica. 

VII - pesca 

a) Distribuic;ao de peixe em gelo. 

VIII - fornecimento de publicar;oes espe-
cializadas nas seguintes areas: 

- desenvolvimento rural 
- saude e assuntos sociais 
- transportes e comunicac;oes 
- administrac;ao publica e municipal. (*) 

( *) Os Acordos entre o Brasil e a Republica de Cabo Verde estiio na pagma 92, se~;iio Tratados, 
Acordos, Convenios; na pagina 110, se~;ao Mensagens, o texto do telegrama enviado pelo Minis
tro dos Neg6cios Estrangeiros de Cabo Verde, Abflio Duarte, ao Chanceler Azeredo da Silveira. 
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missao de herrera campins da 
continuidade as boas relacoes 

.> 

venezuelano-brasileiras 
Discurso do Secretario-Geral 
das Rela<;:6es Exteriores, Dario Moreira de Castro Alves, 
no Palacio ltamaraty de Brasilia, em 12 de fevereiro 
de 1979, por ocasiao do almoc;:o oferecido a Missao do 
Presidente-eleito da Venezuela, que veio a Brasilia 
chefiada pelo Embaixador Jose Alberto Zambrano Velasco. 

Senhor Embaixador Jose Alberto Zambrano 
Velasco, 

Senhores Embaixadores e membros cia 
Missao venezuelana, 

Senhores Chefes de Departamento, 

Meus Senhores, 

E com especial satisfac;:ao e firme espirito 
de amizade que renovo os calorosos votos 
de boas-vindas do Governo brasileiro a 
Vossa Excelencia e aos demais integrantes 
da Missao, cuja visita nos honra e de que 
tanto e licito esperar para a causa da con
tinuidade e do constante aprimoramento 
futuro das relac;:6es entre a Venezuela e o 
Brasil. 

Vivemos hoje um momento particularmen
te rico e fecundo dessas relac;:6es, carac
terizadas pelo entendimento polftico e por 
conquistas cada vez mais diversificadas e 
concretas nos dominios da economia, do 
comercio, do intercambio cientifico e cul
tural. 

No auspicioso balanc;:o da dimensao polfti
ca desse relacionamento nos anos recen
tes, destacam-se, pelos efeitos transforma-

dores imediatos e perduraveis, a viagem 
do Ministro Azeredo da Silveira a Caracas, 
em outubro de 1977 e, um mes depois, a 
visita oficial de Sua Excelencia o Presi
dente Carlos Andres Perez ao Brasil. 

As conversac;:6es e contatos mantidos nes
sa ocasiao com Sua Excelemcia o Presiden
te Ernesto Geisel e outras autoridades bra
sileiras constituiram o ponto de partida de 
uma rapida e ja longa sucessao de medi
das que vieram acelerar a aproximac;:ao dos 
dois paises e, em pouco tempo, renova
ram o teor e substancia das relac;:6es bila
terais. 

Os cinco importantes acordos assinados 
durante a visita presidencial encontram-se 
todos em vigor e come~;aram, ha algum 
tempo, a produzir resultados palpaveis 
como, no campo das relac;:6es bancarias, 
as inaugurac;:6es das agencias do Banco do 
Brasil em Caracas e do Banco La Union 
em Sao Paulo. 

No campo da polftica exterior em ambito 
regional, merece relevo indiscutivel o es
for~;o convergente do Brasil e da Venezue
la, ao lado dos demais paises da area, 
para tornar realidade o Tratado de Coope
rac;ao Amazonica, instrumento de moderni-
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za~;ao da diplomacia latina-americana, e 
iniciativa capaz de transformar por com
pleto, em bases novas e operacionais, as 
formulas de coopera~;ao para o desenvol= 
vimento da Amazonia. Para a breve con
cretiza~;ao desses objetivos, ja completou 
o Brasil os requisitos de ratifica~;ao do 
Tratado, cuja entrada em vigor, apos a ne
cessaria ratifica~;ao pelos demais signata
ries, vira certamente beneficiar, a curta 
prazo, o estreitamento das rela~;oes de co
labora~;ao entre todos os pafses desta 
imensa regiao. · 

dinomico crescimento no intercombio 
economico e comercial 

Da mesma forma, registra o Governo bra
sileiro com satisfa~;ao o dinamico Cresci
mento que vern caracterizando o intercam~ 
bio economico-comercial, que se estima 
ultrapassara este ano a soma de 500 mi
lhoes de dolares nos dois sentidos, urn 
dos rna is elevados na America Latina. So
bressai, nesse intercambio, dentre inume
ras realiza~;oes expressivas que seria im
possfvel mencionar, uma iniciativa original 
de grande envergadura intrfnseca e poten
cial. Refiro-me a associa~;:ao de destaca
das empresas brasileiras e venezuelanas 
no consorcio encarregado da constru~;:ao 
de uma das maiores obras de desenvolvi
mento da Venezuela. Expressao da inde
pendencia ja conquistada em setores cru
ciais de nossas economias, essa vitoriosa 
formula de uniao de recursos humanos e 
tecnicos dos dois paises podera no futuro 
ser estendida a novas e promissoras areas. 

Constitui igualmente decisivo vetor no es
for~;:o de buscar complementaridade entre 
as duas economias a colabora~;:ao em ma
teria de petroleo, onde a Venezuela surge 
como fonte de crescente importancia, 
como fornecedora ao Brasil de mais de 
50 mil barris diarios, com perspectivas de 
crescimento a curta prazo. 

Tal e, portanto, em esbo~;:o rapido, o pano
rama animador do significative nfvel atual 
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e do potencial futuro do complexo das re
la~;:oes entre os dois pafses nos mais di
versos setores. 

Dentro desse contexto uniformemente po
sitivo, tiveram instantanea e grata reper
cussao no Brasil as palavras generosas e 
entusiasticas com que o Presidente-eleito 
da Venezuela, Dr. Lufs Herrera Campins, 
se referiu, em varias ocasioes, a experien
cia brasileira de desenvolvimento e ao seu 
desejo de contribuir para o maior aperfei
~;:oamento de rela~;:oes bilaterais descritas 
como "irreversfveis" pelo ilustre Estadista 
que, dentro de algumas semanas, assumira 
a Presidencia da Venezuela. 

Foi tambem imediata e vigorosa a recepti
vidade encontrada, nos mais diferentes se
tores da vida brasileira, pela feliz iniciativa 
do futuro Presidente de distinguir o Brasil 
com a vinda desta Missao de amizade e 
congra~;amento, simbolo vivo e eloquente 
da continuidade das boas relacoes vene-
zuelano-brasUeiras. · · 

Estou certo, Senhor Embaixador Zambrano 
Velasco, de que os altos propositos inspi
radores desta Missao e os brilhantes ante
cedentes pessoais e diplomaticos de Vas
sa Excelencia e dos demais membros da 
Delega~;:ao hao de assegurar exito comple
to aos trabalhos e cantatas que ora se 
iniciam, com vistas a formula~;:ao de uma 
politica de continuo e sistematico apro
veitamento de todas as oportunidades de 
mutua colabora~;:ao. 

Com essa convic~;:ao, fundamentada na 
identidade de interesses e aspira~;:oes de 
povos que partilham o mesmo ideal dina
mica e modernizador do desenvolvimento, 
reitero-lhe, em nome do Governo brasilei
ro, e em meu proprio nome, as boas-vindas 
a Brasflia e convido os presentes a se jun
tarem a mim no brinde que levanto pelo 
plena exito da Missao de Vossa Excelen
cia, pelo harmonioso e permanente desen
volvimento das rela~;:oes entre a Venezuela 
e o Brasil e pela constante prosperidade e 
ventura da Na~;:ao venezuelana. 
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a viagem do 
vice-pri mei ro-m in istro 

chines do petr61eo 

Discurso do Secretario-Geral das Relac;:oes Exteriores, 
Daria Moreira de Castro Alves, no 
Palacio ltamaraty de Brasilia, em 19 de fevereiro 
de 1979, por ocasHio do almoc;:o oferecido 
a delegac;:ao oficial do Governo chines, chefiada 
pelo Vice-Primeiro-Ministro da Industria do Petr61eo 
daquele pais, Chang Wen-pin. 

Excelentfssimo Senhor Chang Wen-pin, 
Vice-Ministro da Industria do Petr61eo 
da China, 

Excelentfssimo Senhor Ney Webster de 
Araujo, Secretario-Geral das Minas e 
Energia, 

Meus Senhores, 

Em breves palavras, gostaria de expressar 
aos ilustres visitantes chineses a nossa 
satisfa<;ao em recebe-los nesta Casa. 
A presen<;a da delega<;ao do Ministerio da 
Industria do Petr61eo no Brasil se insere 
dentro do quadro de crescente intercambio 
que se tern verificado entre o Brasil e _a 
China em epoca recente. Trata-se de ma1s 
uma demonstra<;ao da rapidez com que se 
vern desenvolvendo nosso relacionamento 
bilateral, em bases s61idas e duradoura~, 
e no quadro dos princfpios fundamentals 
que regem nossas rela<;oes desde que fo
ram estabelecidas. 

Recordo aqui as palavras proferidas p~elo 
Senhor Ministro de Estado das Rela<;oes 

Exteriores, Embaixador Azeredo da Silvei
ra, por ocasiao da visita da Missao Comer
cia! chinesa ao Brasil em agosto de 1974, 
quando se referiu ao futuro de nosso rela
cionamento nos seguintes termos: 

"Do is pafses, com a dimensao e a presen· 
<;a internacional que tern o Brasil e a Re
publica Popular da China, nao devem ser 
estranhos urn ao outro, no momento em 
que se abrem novas e importantes oportu
nidades para uma ordem internacional 
equitativa. Para o bern de seus povos, o 
Brasil e a China devem incrementar signi
ficativamente seu intercambio economico 
e, no mesmo espfrito, continuar a oferecer 
sua contribui<;ao aos esfon;:os dos pafses 
que enfrentam o desafio do seu desenvol
vimento soberano e auto-sustentado. n 

Hoje, a Republica Popular da China se 
apresenta como urn importante parceiro 
comercial do Brasil na Asia. Tambem o 
Brasil conta poder dar sua contribui<;ao ao 
atual esfor<;o de desenvolvimento chines, 
cujo programa das "Ouatro Moderniza
<;oes" desperta o interesse na comunidade 
internacional. 
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A esse respeito, e lfcito afirmar que os 
esforc;:os de modernizac;:ao do Brasil e da 
China apresentam semelhanc;:as, no que se 
refere a magnitude dos desafios a serem 
enfrentados e na correspondente determi
na<;:ao de ambos os povos para superar 
asses desafios. A dimensao continental 
de nossos pafses, a riqueza dos recursos 
naturais ja explorados e ainda par explo
rar, a operosidade do homem em divisar 
tecnicas para ordenar essa natureza em 
proveito do homem, sao, em ultima ana
lise, aspectos comuns, a parte o regime e 
a modalidade pr6prios a cada um dos dais 
pafses de enfrentar aqueles desafios. 
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Senhor Vice-Ministro, 

Fa<;:o votos para que sua estada no Brasil 
seja proveitosa e sirva para abrir novas 
horizontes de cooperac;:ao entre o Brasil e 
a China. Pec;:o tambem que I eve a seu pafs 
a impressao do espfrito de trabalho e de
dicac;:ao do homem brasileiro, que busca 
construir uma nac;:ao pacifica, salida e alta
naira, em beneffcio das gerac;:6es futuras. 

Convido agora os presentes a erguerem 
um brinde a saude do Vice-Ministro Chang 
Wen-pin e sua delegac;:ao, e a prosperidade 
crescenta do novo chines. 
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guiana e equador entregam ao 
itamaraty os instrumentos de 

ratifica~ao do tratado de 
coopera~ao amazonica 

Discursos do Chanceler Azeredo da Silveira 
e do Ministro da Energia e Recursos Naturals da Guiana, 
Hubert Oliver Jack, no Palacio ltamaraty de Brasilia, 
em 14 de marco de 1979, por ocasiao da 
cerimonia de deposito, pela Guiana, do instrumento 
de ratificacao do Tratado de Cooperacao Amazonica; 
e os discursos dos Chanceleres brasileiro, 
Antonio Azeredo da Silveira, e peruano, 
Jose Ayala Lasso, em 14 de marco de 1979, 
por ocasiao da solenidade em que o Peru 
procedeu a entrega dos instrumentos 
de ratificacao do Tratado de Cooperacao Amazonica. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Senhor Ministro Hubert Jack, 

!: para mim motivo de particular satisfa(filo 
poder saudar, nesta Casa, o Chefe da Mis
sao Especial da Guiana, pals vizinho do 
Brasil e a que nos unem la(fOS de uma 
amizade sincera e fraterna. A ocasiao sin
gulariza-se principalmente porque nossa 
saudac;:ao se dirige a urn guianense ilustre, 
cuja brilhante atua(fao como integrante do 
alto escalao do Governo da Guiana nos 
acostumamos a acompanhar e admirar. 
Mais que tantas outras qualidades que o 
distinguem, entretanto, habituamo-nos a 
ver em Vossa Excelencia o homem publico 
esclarecido e ponderado, amigo do Brasil 
e entusiasta do fortalecimento continuo 
das rela96es brasileiro-guianenses. 

0 Brasil e a Guiana ja inscrevem na hist6-
ria de seu relacionamento urn acervo subs
tantive de programas de coopera(fao, que 
tern contribufdo eficazmente para o enten
dimento cada vez maior entre os dais paf
ses. Essa confian(fa clara e amadureci
mento seguro, que atingimos em nosso 

convfvio bilateral refletiu-se no acolhimen
to da Guiana a proposta de institucionali
za(fao da coopera(fao regional no plano mul
tilateral, que passou a figurar entre as 
metas defendidas com entusiasmo por 
nossas nac;:oes. A compreensao do que 
efetivamente pode representar para a Re
giao uma solidariedade atuante e progra
mada revelou-se na abordagem construti
va com que o Governo guianense concor
reu para a consolida(fao do processo regio
nal, o qual viria a ganhar forma e expres
sao no Tratado de Coopera(fao Amazonica, 
solenemente assinado em Brasilia, no ano 
passado, com a presen(fa do Chanceler 
da Guiana, meu prezado amigo Rasleigh 
Esmond Jackson, e dos Chanceleres dos 
demais pafses desta Regiao. 

A adesao da Guiana aos prop6sitos do 
Tratado, confirmada nas fases de negocla
(foes e assinatura deste grande instrumen
to, reafirma-se agora com a conclusao, 
pelo Governo guianense, das formalidades 
que lhe cabiam adotar, no ambito interno, 
de maneira a possibilitar a aprova(fao e 
ratifica(fao do Tratado. Damas, neste mo
menta, com o ato de deposito do instru
mento de ratificagao correspondente, pelo 
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Governo guianense, mais urn passo no sen
tido de favorecer a pronta entrada em vigor 
do Tratado de Cooperac;ao Amaz6nica, a 
fim de que se perfac;am todas as condic;6es 
para cumprimento integral dos altos obje
tivos que inspiraram nossos pafses na ce
lebrac;ao deste historico documento. 

Nao poderfamos, assim, Senhor Ministro 
Hubert Jack, deixar de consignar o parti
cular significado da presenc;a honrosa de 
Vossa Excelencia nesta cerim6nia e agra
decer-lhe essa distinta manifestac;ao de 
aprec;o e considerac;ao. Reassegura ela, 
de forma iilequfvoca, a participac;ao guia
nense no mecanisme de aprofundamento 
das relac;6es dos Pafses da Regiao, entre 
si e com o Brasil, no amplo contexto da 
cooperac;ao amaz6nica. E sublinha, em seu 
testemunho eloquente, o futuro promissor 
das relac;6es entre o Brasil e a Guiana, 
em perfeita consonancia com os mais ele
vados ideais de solidariedade entre nossos 
dois pafses. 

HUBERT JACK 

Excelentfssimo Senhor Embaixador Anto
nio F. Azeredo da Silveira, Ministro das 
Relac;6es Exteriores da Republica Federa. 
tiva do Brasil. 

Permita-me, na ocasiao do deposito do ins
trumento de ratificac;ao do Tratado de Co
operac;ao Amaz6nica, agradecer as pala
vras que Vossa Excelencia houve por bern 
dirigir a minha pessoa, assim como a Re
publica Cooperativa da Guiana. 

Nesta oportunidade, gostaria de felicitar 
Vossa Excelencia par sua visao de esta
dista, ao conceber e levar a born termo 
este Tratado, tao importante para nosso 
continente. Os conceitos de cooperac;ao e 
ajuda mutua nele incorporados sao inspi
rados par nobres ideais, plenamente partl
lhados pela Guiana e os quais sempre 
associamos as nossas relac;6es com o Bra
sil. A Guiana confia plenamente no forta
lecimento de suas relac;6es de amizade 
assim como da cooperac;ao econ6mica com 
o Brasil, das quais ja se fazem sentir pro
vas concretas. 
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Eu proprio tive o prazer de participar dos 
trabalhos da Comissao Mista, estando par
tanto familiarizado com as perspectivas 
que se abrem no ambito de nossa coope
rac;ao. 

Seria omisso se nao externasse, nesta 
oportunidade, o aprec;o da Guiana pela 
assistencia ja recebida e a certeza de que 
esta cooperac;ao continue a produzir re
sultados concretes. 

Embora Vossa Excelencia tenha, obviamen
te, ouvido inumeras palavras de entusias
mo sabre a beleza de sua capital, permita
me expressar toda a admirac;ao que sinto 
pela bela cidade de Brasilia. 

Gostaria, outrossim, de transmitir a Vossa 
Excelencia nossa confianc;a no extraordina
rio crescimento da forc;a econ6mica do 
Brasil, crescimento que, estamos certos, 
tera efeitos benefices em todo o continen
te sui-americana. 

0 Governo da Guiana sabe que o Brasil e 
urn born vizinho. Nos tam bern procura
mos se-lo. 

Esperamos que os demais instrumentos de 
ratificac;ao deste Tratado sejam deposita
des em tempo habil para que o trabalho 
serio e importante, dele decorrente, possa 
ser iniciado sem delongas. 

Mais uma vez, Excelencia, aceite meus 
agradecimentos e os da Republica Coope
rativa da Guiana. 

AZEREDO DA SILVEIRA 

Senhor Chanceler Jose Ayala Lasso, 

A cerim6nia que temos hoje a satisfac;ao 
de presidir, de deposito, junto ao Governo 
brasileiro, pelo Governo do Equador, do 
instrumento de ratificac;ao do Tratado de 
Cooperac;ao Amaz6nica, reveste-se de sig
nificado todo especial para nossos dais 
pafses, assim como para a inteira comuni
dade dos pafses amaz6nicos. Concluem
se, nesta data, par meio deste ato, de 
parte do Governo equatoriano, as formali
dades que lhe cabiam adotar, no ambito 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

interno, de maneira a possibilitar a apro
va~ao e ratifica~ao do Tratado Amazonico. 

Trata-se de mais um passo, firme e deter
minado, que empreendemos no sentido d::~ 
plena execu~ao dos propositos estabeleci
dos quando da assinatura daquele histori
co documento, em ato solenemente reali
zado em Brasilia, no ano passado, com a 
presen~a dos ilustres Chanceleres dos 
pafses desta Regiao. Reiteramos agora, 
mais uma vez, a delibera~ao, entao enfati
camente proclamada por nossos Governos, 
de imprimir cunho operativo a vontade de 
colabora~ao efetiva e proffcua, que nos 
inspirara na celebra~ao do Tratado. 

Podemos orgulhar-nos, Senhor Chanceler, 
de termos participado ativamente dessa 
magna empresa e contribufdo para que os 
anseios de coopera~ao regional se firmas
sem entre as metas mais ardorosamente 
defendidas por nossas na~oes. Seguros 
deste sentimento e conscios do alto signi
ficado da tarefa que nos propunhamos a 
realizar, o Brasil e o Equador, desde muito 
tempo, procuraram suscitar, entre si, um 
conjunto de iniciativas pioneiras, capazes 
de repercutir eficazmente em nossos pro
jetos nacionais e constituir-se em suges
tao para a solidariedade que haverfamos 
de institucionalizar, em escala regional. 
Essa compreensao do que efetivamente 
pode representar para a Regiao uma soli
dariedade atuante e programada - com
preensao manifestada em alto grau por 
Vossa Excelencia, no tratamento dos as
suntos bilaterais - revelou-se, de forma 
eloquente, na abordagem construtiva que 
soube dar a proposta de um sistema mul
tilateral de coopera~ao na Amazonia, ora 
em feliz curso de concretiza~ao. 

Nao poderfamos, por outro lado, deixar de 
consignar o particular significado da pre
sen~a de Vossa Excelencia nesta cerim6-
nia, que confirma, de forma muito especial, 
a atua~ao que vem tendo no mecanismo 
de aprofundamento das rela~oes dos paf
ses da Regiao, entre si e com o Brasil, no 
ambito da coopera~ao amazonica. A ini
ciativa equatoriana de ratificar o Tratado 
Amazonico inscreve-se, sob esse aspecto, 
entre as demonstra~oes de empenho de 
nossos Governos no sentido de favorecer 
sua entrada em vigor no mais breve prazo, 

em perfeita consonancia com o espfrito de 
dinamica colabora~ao com que, juntos, ne
gociamos e firmamos este memoravel ins
trumento. 

Essas circunstancias, Senhor Chanceler, 
entre as quais avulta ainda a amizade pes
soal que lhe dedico, renovada por mais 
esta prova de apre~o com que Vossa Ex
celencia ora homenageia o Brasil e os 
demais Pafses Amazonicos, faz com que 
adquira para mim importancia especial 
este ato. Reafirma ele, de modo inequf
voco, a clareza de nossos ideais e a cer
teza de nossos propositos, que se conso
lidam e fortalecem na medida em que Be 
poe em marcha o processo regional e SP. 
inicia, com a proxima entrada em vigor do 
Tratado, a efetiva consecu~ao dos objeti
vos de coopera~ao amazonica. 

lmbufdo desta confian~a, resta-me agrade
cer-lhe, Senhor Chanceler Ayala Lasso. 
pela presen~a honrosa e amiga de Vossa 
Excelencia nesta cerimonia; por esta ex
pressiva declara~ao de fe, que juntos fa
zemos, no horizonte de realiza~oes que se 
abre ao Tratado de Coopera<;ao Amazoni
ca; e pelo espfrito de forte amizade com 
que quis marcar este nosso encontro, no 
contexto, cada vez mais promissor, das 
rela~oes entre o Brasil e o Equador. 

JOSE AYALA LASSO 

Ouis o Governo do Equador que seja o seu 
proprio Ministro das Rela~oes Exteriores 
quem deposite o instrumento de ratifica
~ao do Tratado de Coopera~ao Amazonica, 
como mais uma manifesta~ao da importan
cia que atribui ao referido acordo assina
do pelos oito pafses da area, nesta cidade, 
em 3 de julho de 1978. 

Participo deste ato com uma dupla satisfa
~ao: pelo fato de ser o Equador o pals 
amazonico do qual partiu a expedi~ao de 
Orellana que descobriu o grande rio de 
Quito ou das Amazonas ~ pela feliz coinci
dencia de ter tido a incumbencia de assis
tir, pessoalmente, ao nascimento deste 
Tratado, quando, junto a Vossa Excelencia 
e a nossos colegas Chanceleres dos paf
ses da area, foi assinado esse instrumento. 
0 Tratado de Coopera~ao Amazonica, com 
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o passar do tempo e conforme se vao con
cretizando seus grandes objetivos, adqui
rira o valor de um dos instrumentos mais 
transcendentais da America. 

Desde quando se iniciaram as negociac;6es 
que conduziram a assinatura deste Tratado 
surgiu nitidamente o ideal perseguido: o 
desenvolvimento da Bacia Amazonica me
diante o esforc;o individual de cada um dos 
pafses em suas respectivas zonas e a co
operac;ao recfproca para facilitar um indis
pensavel aproveitamento das potencialida
des da regiao, em forma harmonica e equl
librada. Dessa maneira, ao estabelecer 
que "tanto o desenvolvimento s6cio-eco
nomico como a preservac;ao do meio am
biente sao responsabilidades inerentes a 
soberania de cada Estado, e que a coope
rac;ao entre as Partes Contratantes servira 
para facilitar o cumprimento dessas res-

. ponsabilidades", os oito pafses signatarios 
do Tratado nao somente ratificaram nor
mas proclamadas pelas Nac;6es Unidas, 
como tambem as transformaram nas bases 
de um solene compromisso internacional, 
que parte do respeito a soberania de cada 
Estado. Em conseqi.iencia, o desenvolvi
mento amazonico esta concebido como re
sultado da soma dos desenvolvimentos das 
distintas nacionalidades em que se divide 
a Amazonia. A cooperac;ao, dentro de um 
programa de tanta magnitude, surge como 
necessidade imperiosa para robustecer o 
ideal de solidariedade em um objetivo que 
obriga a todos os pafses comprometidos 
a levar a cabo harmonicas esforc;os para 
conseguir "resultados eqi.iitativos e mu
tuamente proveitosos ". 

0 desenvolvimento da regiao amazomca, 
o adequado aproveitamento de seus recur
sos, a preservac;:ao do meio ambiente e a 
pesquisa cientffica nao SaO OS unicos obje
tiVOS do Tratado; este instrumento signi
fica, ainda, uma categ6rica reiterac;ao das 
soberanias nacionais em face dos prop6-

sitos de buscar uma internacionalizac;ao da 
Amazonia. 

Meu pafs ofereceu, desde o primeiro mo
menta, seu entusiastico apoio a iniciativa 
brasileira, pais estava convencido de que 
o aproveitamento adequado da Amazonia 
nao seria uma realidade senao quando to
dos os pafses da regiao acertassem uma 
acao coordenada individual, fortalecida 
pela cooperac;ao amistosa. 

Por outro lado, a particular posic;ao geo
gratica do Equador, e, portanto, de sua re
giao amazonica, da a sua participac;ao no 
Tratado uma especial significac;ao. Com 
efeito, alem de encontrar-se localizado no 
centro da projec;ao da Amazonia dos paf
ses andinos, oferece o acesso mais direto 
e pratico da Amazonia ao Oceano Pacffico 
e ao Canal do Panama, com as conseqi.ien
tes vantagens que isto implica. 

0 ano de 1978, com o consenso consegui
do entre os oito pafses, e o ano do fruti
fero entendimento, da superac;ao dos re
ceios, da formac;ao da consciencia do co
mum destino hist6rico das distintas partes 
da Amazonia sujeitas a soberania dos Es
tados contratantes. E o infcio de uma 
magna obra, cujos resultados transcenden
tais serao avaliados, depois de alguns 
anos, pela envergadura da tarefa empreen
dida e suas projec;6es. 

Antes de terminar, Excelentfssimo Senhor 
Ministro, desejo render uma justa e mere
cida homenagem, em nome do meu pals, 
a sua pessoa, mentor do Pacta Amazonico, 
sem cuja valente e pertinaz gestao nao 
teria nascido este instrumento, que devera 
ser um exemplo da ac;ao solidaria em nos
so continente. Oferec;o tambem minha ho
menagem ao nobre e generoso povo bra
sileiro e a seu Governo. 

Muito obrigado. (*) 

(*) Na SeQao Tratados, Acordos, Convenlos, pag1na 98, o texto das atas das cenmomas de depo
sito, pela Guiana e pelo E"quador, dos instrumentos de ratiflca<;:ao do Tratado de Coopera<;:ao 
Amazonica 
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relacoes 
~ 

diplomaticas 

entrega de credenciais 

De Embaixadores brasileiros: 

Ney Moraes de Mello Mattos, aos Gover
nos de Zambia e de Uganda, em janeiro 
de 1979; 

Amaury Bier, ao Governo de Granada, em 
janeiro de 1979; 

Marcos Antonio de Salvo Coimbra, ao Go
verna do Sudao, em janeiro de 1979; 

Ney Moraes de Mello Mattos, aos Gover
nos da Tanzania e de Mauricio, em feve
reiro de 1979; 

Antonio Carlos de Abreu e Silva, ao Go
verna da Guatemala, em mar9o de 1979. 

De Embaixadores estrangeiros: 

Jorge Emilio Castro Bendiburg, do Panama, 
em 19 de fevereiro de 1979; 

Fareed Mubarak AI Hinai. do Sultanato de 
Oman, em 19 de fevereiro de 1979; 

Gustavo Medeiros Ouerejazu, da Bolivia, 
em 1.0 de mar90 de 1979; 

Reginaldo Enos Kirkland Phillips, da Jamai
ca, em 1.0 de mar9o de 1979. 
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brasil e gri-bretanha ratificam 
convenio cultural 

Ata da cerim6nia de troca dos 
instrumentos de ratifica~io do Convenio 
Cultural entre o Brasil e o Reino 
Unldo da Gri-Bretanha e lrlanda do Norte, 
assinada no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 8 de janeiro de 1979, 
pelo Ministro de Estado das 
Rela~oes Exteriores, Antonio F. 
Azeredo da Silveira, e pelo Vice-Ministro 
de Estado dos Negocios Estrangeiros 
do Reino Unido da Gri-Bretanha e 
lrlanda do Norte, Edward Rowlands. 

Os abaixo assinados, Sua Excelencia o Senhor Em
baixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Rela~;oes Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil e Sua Excelencia 
o Senhor Edward Rowlands MP, Vice-Ministro de 
Estado dos Neg6cios Estrangeiros do Reino Unido 
da Gra-Bretanha e lrlanda do Norte, devidamente 
autorizados pelos respectivos Governos, reuniram
se no Palacio ltamaraty, em Brasilia, a 8 de janeiro 
de 1979, para proceder a troca dos instrumentos 
de ratifica~;ao do Convenio concluido entre os 
dois paises e assinados na cidade de Londres, aos 
14 dias do mes de outubro de mil novecentos e 
setenta e seis. 

E, tendo achado conforme e em boa e devida forma 
os respectivos instrumentos de ratificac;:ao, efetua
ram a sua troca. 

Em fe do que, no Iugar e data acima declarados, 
assinaram a presente Ata, elaborada em dois 
exernplares, urn no idiorna portugues e outro no 
idioma Ingles, nos quais apuserarn os respectivos 
selos. 
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os acordos entre o brasil e 
a republica federal da nigeria 

0 Ministro de Estado das Rela~oes 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
e o Chefe do Estado-Maior do Comando 
Militar Supremo da Republica Federal 
da Nigeria, General Shehu Musa Var-Adua 
assinaram, no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 10 de janeiro de 1979, 
os seguintes Acordos entre os dois 
paises: Protocolo Adicional ao Acordo 
sobre Coopera~io Cultural, de 
16 de dezembro de 1972; 
Acordo, por troca de Notas, 
sobre Radio e Televisao; Acordo sobre 
Servi~os Aereos; Acordo de Coopera~io 
Economica, Cientifica e Tecnica; 
Acordo sobre a cria~o de uma Comissao 
Mista de Coordena~io; e Acordo de 
Amizade, Coopera~io e Comercio. 

PROTOCOLO ADICIONAL AO ACORDO 
DE COOPERA~O CULTURAL 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo Militar Federal da Republica Federal da 
Nigeria 

Considerando que se mantem os rnotivos que Je
varam a celebra<;ao do Acordo sobre Coopera<;ao 
Cultural, de 16 de novembro de 1972, 

lnspirados no espfrito de arnizade que rege as 
rela~;oes mutuas dos dais pafses, 

Convencidos de que as rela~;oes entre os dais 
povos poderao ser intensificadas atraves de urn 
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intercambio regular de estudantes e profissionais 
de nivel superior, 

Conscientes de que as relac;:6es entre seus povos 
devem encontrar caminhos de atualizac;:ao e de
senvolvimento que estejam de acordo com as ne
cessidades e as possibilidades de um maior in
tercambio cultural e cientifico, 

Resolvem celebrar um Protocolo Adicional ao 
Acordo sobre Cooperac;:ao Cultural, de 16 de no
vembro de 1972, ·nos seguintes termos: 

artigo I 

0 artigo IX do Acordo sobre Cooperac;:ao Cultural, 
assinado entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica Federal da Nigeria em 16 de novembro 
de 1972, passa a ter a seguinte redac;:ao: 

"ARTIGO IX 

1 . Gada Parte Contratante dara a conhecer a 
outra Parte Contratante, anualmente e por via di
plomatica, o numero de estudantes dessa outra 
Parte que poderao obter matricula na serie inicial 
de seus estabelecimentos de ensino superior, sem 
prestac;:ao de exames vestibulares e isentos de 
quaisquer taxas ou gravames escolares, assim que 
as autoridades competentes de cada Parte Con
tratante estiverem em condi<;6es de faze-lo. Cad a 
Parte Contratante pode, todav1a, se considerar 
conveniente, tomar a iniciativa de oferecer de 
imediato, tais matrfculas nas condi<;6es indicadas 
neste artigo. 

2. Os estudantes a serem beneficiados por essa 
medida serao selecionados por uma Comissao 
Mista e de acordo com as disposi<;6es legals 
vi gentes em cad a pals. 

3. Os estudantes a que se rete rem os paragrafos 
1 e 2 acima s6 poderao obter transferencia para 
estabelecimentos congeneres de seu pais de ori
gem ao fim de um perfodo minimo de dois (2) 
anos letivos (ou quatro semestres academicos), 
com aprova<;ao integral, respeitada a legisla<;ao 
vigente sobre a materia em cad a pais. 

4. Os diplomas e os tftulos para o exercfcio de 
profiss6es liberals ou tecnicas, expedidos por ins
titui<;6es de ensino superior de uma das Partes 
Contratantes a naturals da outra, terao plena vali
dade no pais de origem do interessado, respeitadas 
as disposi<;oes I ega is vi gentes." 

artigo II 

Este Protocolo Adicional entrara em vigor na data 
da ultima notifica<;ao pelas Partes Contratantes, 
na qual se participe que os procedimentos legals 
relativos a entrada em vigor tenham sido cumpri
dos. 

0 presente Protocolo Adicional permanecera em 
vigor ate o termino da vigencia do Acordo sobre 
Coopera<;ao Cultural, de 16 de novembro de 1972. 
Feito em Brasflia, aos dez dias do mes de janeiro 
de 1979, em dois originals, nos idiomas portugues 
e Ingles, sendo ambos os textos igualmente au
tenticos. 

ACORDO SOBRE RADIO E TELEVISAO 

A Sua Excelencia o Senhor 
General Shehu Musa Yar'Adua, 
Chefe do Estado-Maior do Comando Militar 
Supremo da Republica Federal da Nigeria. 

Senhor Chefe do Estado-Maior, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
com rela<;ao aos entendimentos mantidos sobre o 
interesse em desenvolver-se cooperac;:ao mais es
treita entre Brasil e Nigeria nas areas de radio 
e televisao, conforme previsto no artigo IV, alfnea 
2, do Acordo sobre Coopera<;:ao Cultural, assinado 
entre nossos dois Governos em Lagos a 16 de 
novembro de 1972. 

2. A esse respeito, e-me grato manifestar a 
Vossa Excelencia que - considerando a importan
cia do radio e da televisao para o melhor conhe
cimento dos povos nigeriano e brasileiro e cons
ciente da permanents necessidade de se promover 
a formacao e aperfei<;oamento de recursos hu
manos nesse dominic especifico da comunica<;ao 
de massa -, prop6e-se o Governo brasileiro a 
prestar a colabora<;ao cabivel a entidade dos dois 
pafses, interessadas em concluir acordos opera
cionais nesse campo. 

3. Para tal, nossos Governos definirao, anual
mente, por via diplomatica, projetos prioritarios 
de coopera<;ao na area de radio e televisao, cujos 
objetivos centrals serao o desenvolvimento do in
tercambio de programas culturais, cientfficos e 
jornalfsticos e a organiza<;ao de estagios de aper
fei<;:oamento para o pessoal de emissoras dos dois 
paises. 

4. Caso o Governo da Republica Federal da Ni
geria esteja conforme com o que precede, a pre
sente Nota e a de Vossa Excelencia, da mesma 
data e teor equivalente, constituirao um Acordo 
formal entre nossos dois Governos. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta consi
dera<;:ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministrci de Estado das Rela<;:6es Exteriores do 
Brasil 

ACORDO SOBRE SERVI~OS AtREOS 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da Republica Federal da 
Nigeria, daqui em diante referidos como as "Partes 
Contratantes ", 

Considerando que a Republica Federativa do Brasil 
e a Republica Federal da Nigeria sao Partes da Con-
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venc;:ao de Aviat;ao Civil lnternacional, aberta a as
sinatura em 7 de dezembro de 1944, e 

Desejando concluir urn Acordo suplementar a dita 
Convenc;:ao, cc.m o prop6sito de estabelecer ser
vic;:os aereos entre seus respectivos territ6rios e 
a I em, 

Acordaram no seguinte: 

artigo I 

INTERPRETACAO 

Para fins do presente Acordo e do seu Anexo, 
exceto se o texto especificar de outra forma: 

a) o termo "a Convenc;:ao" significa a Convenc;:ao 
de Aviac;:ao Civil lnternacional, aberta a assi
natura em Chicago, em 7 de dezembro de 
1944, e inclui quaisquer Anexos at.lotados con
forme o Artigo 90 daquela Convenc;:ao e qual
quer Emenda aos Anexos daquela Convenc;:ao, 
de acordo com seus Artigos 90 e 94, desde 
que aqueles Anexos e Emendas tenham sido 
adotados por am bas as Partes Contratantes; 

b) o termo "Autoridades Aeronauticas" significa, 
no caso da Republica Federativa do Brasil, o 
Ministro da Aeronautica, responsavel por as
suntos relativos a Aviac;:ao Civil, ou qualquer 
pessoa ou organizac;:ao autorizada a desempe
nhar quaisquer func;:oes presentemente exerci
das pelo referido Ministro ou func;:oes simi
lares. e. no caso da Republica Federal da 
Nigeria, o Comissario responsavel por assun
tos relativos a Aviac;:ao Civil ou qualquer pessoa 
ou organizac;:ao autorizada a desempenhar quais
quer func;:oes presentemente exercidas pelo 
referido Comissario ou func;:oes similares; 

c) o termo "empresa aerea designada" significa 
uma empresa aerea que tenha sido designada 
e autorizada, conforme o Artigo Ill do presents 
Acordo; 

d) o termo "territ6rio". em relac;:ao a urn Estado. 
significa as areas terrestres e aguas territo
riais a ele adjacentes sob a soberania ou 
protec;:ao daquele Estado; 

e) os termos "servic;:o aereo", "servic;:o aereo 
internacional", "empresa aerea" e "escala para 
fins nao-comerciais" tern os significados res
pectivamente a eles atribufdos no Artigo 96 
da Convenc;:ao; e 

f) os termos "equipamento de aeronave ". "esto
ques de aeronave" e "partes sobressalentes" 
tern os significados respectivamente a eles 
atribufdos no Anexo 9 da Convenc;:ao. 

artigo II 

DIREITOS E PRIVIL~GIOS DAS EMPRESAS A£REAS 
DESIGNADAS 

1 . Gada Parte Gontratante concede a outra Parte 
Gontratante os direitos especificados no presente 
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Acordo para fins de estabelecer servic;:os aereos 
internacionais regulares, nas rotas especificadas 
na sec;:ao apropriada no Quadro de Rotas anexado 
ao presente Acordo. Tais servic;:os e rotas sao 
daqui em diante chamados "servic;:os acordados" 
e "rotas especificadas", respectivamente. A em
presa aerea deslgnada por cada Parte Gontratante 
devers ter, enquanto operar, urn servic;:o acordado 
em uma rota especificada, os seguintes direitos: 

a) voar sem pousar atraves do territ6rio da outra 
Parte Gontratante; 

b) fazer escalas para fins nao-comerciais no dito 
territ6rio; e 

c) fazer escalas no dito territ6rio em pontos es
pecificados para a rota do Ouadro de Rotas 
do presente Acordo para fins de desembarcar 
e embarcar trafico internacional de passagei
ros, carga e mala postal, proveniente do, ou 
destinados ao territ6rio da outra Parte Con
tratante. 

2. Nada do que consta do paragrafo 1 deste Ar
tigo devers ser considerado para conferir a em
presa aerea de uma Parte Gontr,atante o privilegio 
de embarcar, no territ6rio da outra Parte Contra
tante, passageiros, carga ou mala postal destina
dos a outro ponto no territ6rio da outra Parte Con
tratante. 

artigo Ill 

DESIGNACAO DE EMPRESAS A~REAS 

1 . Gada Parte Gontratante devers ter o direito 
de designar, por escrito, a outra Parte Contratante 
uma empresa aerea, para fins de operar os servi
c;os acordados nas rotas especificadas. 

2. Ao receber a notificac;:ao de tal designac;:ao, 
a outra Parte Gontratante devers, de conformidade 
com o previsto nos paragrafos 3 e 4 deste Artigo, 
conceder sem demora a empresa aerea designada 
a apropriada autorizac;:ao de opera«;:ao. 

3. As Autoridades Aeronauticas de uma Parte 
Contratante poderao requerer a uma empresa aerea 
designada pela outra Parte Contratante a prova 
de que esta qualificada para preencher as condi
c;oes prescritas nas leis e regulamentos, normal e 
razoavelmente aplicados a operac;:ao de servi«;:os 
aereos internacionais por tais autoridades, em con
formidade com as prescric;oes da Convenc;:ao. 

4. Gada Parte Gontratante devers ter o direito 
de recusar conceder a autorizac;:ao de operac;:ao. 
referida no paragrafo 2 deste Artigo, ou impor as 
condic;:oes que julgar necessarias ao exercfcio, pela 
empresa aerea designada, dos direitos especifica
dos no Artigo II deste Acordo, em qualquer caso 
em que a dita Parte Gontratante nao esteja con
vencida de que a propriedade substancial e o 
controle ef.etivo daquela empresa aerea estao de 
posse da Parte Gontratante designadora da empre
sa aerea ou de seus nacionais. 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

artlgo IV 

VALIDADE DE CERTIFICADOS 

1. Certificado de aeronavegabilidade, certificados 
de competencia e licenc;as expedidas ou validades 
por qualquer Parte Contratante, e que nao tenham 
expirado, deverao ser reconhecidos como validos 
pela outra Parte Contratante, para fins de operar 
as rotas especificadas no Anexo a este Acordo. 

2. Cad a Parte Contratante se reserva o dire ito 
de recusar, reconhecer como validos, para fins de 
operar as ditas rotas sobre seu proprio territ6rio, 
certificados de competencia e licem;:as expedldas 
aos seus pr6prios nacionais pela outra Parte Con
tratante. 

artigo V 

REVOGA<;:AO E SUSPENSAO DE DIREITOS 

1. Gada Parte Contratante devera ter o direito 
de revogar uma autorizac;ao de operac;ao ou sus
pender o exercfcio de direitos, especificados no 
Artigo II do presente Acordo, de uma empresa 
aerea designada pela outra Parte Contratante. ou 
impor as condic;oes que julgar necessarias para 
o exercfcio desses direitos, em qualquer dos se
guintes casos: 

a) quando nao estiver convencida de que a pro
priedade substancial e o controle efetivo da
quela empresa estao de posse da Parte Con
tratante designadora da empresa ou dos na
cionais de tal Parte Contratante; 

b) quando a empresa aerea faltar ao cumprimen
to das leis e regulamentos da Parte Contra
tante que concede esses direitos; 

c) se a empresa aerea, de qualquer forma, deixar 
de operar conforme as condic;oes prescritas 
no presente Acordo. 

2. A menos que revogac;ao imediata. suspensao 
ou imposic;ao das condic;:oes mencionadas no pa
ragrafo 1 deste Artigo seja essencial para preve
nir posteriores infringencias de leis ou regulamen
tos, tal direito devera ser exercido somente ap6s 
consulta com a outra Parte Contratante. 

artigo VI 

ISEN<;:AO DE DIREITOS ALFANDEGARIOS, ETC. 

1 . Aeronaves operadas em servic;os internacionais 
pela empresa aerea designada de qualquer Parte 
Contratante, assim como seus equipamentos re
gulares, suprimentos de combustfveis e lubrifican
tes e provisoes de bordo (incluindo alimentos, 
hebidas e tabaco), a bordo de tais aeronaves, de
verao estar isentos de todos os direitos alfande
garios, taxas de lnspec;:oes e outros onus simila
res, ao chegar ao territ6rio da outra Parte Contra
tante, com a condic;ao de que tais equipamentos 
e suprimentos permanec;am a bordo da aeronave 

ate o momento em que eles sao reexportados ou 
usados na parte da viagem reallzada sabre aquele 
territ6rio. 

2. Deverao, tambem, estar isentos dos mesmos 
direitos, taxas e onus, com excec;ao dos pagamen
tos correspondentes aos servic;os prestados: 

a) provisoes de bordo embarcadas no territ6rio 
de uma Parte Contratante, dentro dos limites 
fixados pelas autoridades da dita Parte Con
tratante e para uso a bordo de aeronave que 
deixe esse territ6rio, engajada em servic;:o in
te~nacional da outra Parte Contratante; 

b) pec;:as sobressalentes introduzidas no territ6-
rio de qualquer Parte Contratante para manu
tenc;ao e reparos de aeronaves usadas em 
servic;os internacionais pela empresa aerea de
signada pela outra Parte Contratante; 

c) combustfveis e lubrificantes destinados a su
prir aeronaves que deixam o territ6rio, opera
das em servic;:os internacionais pela empresa 
aerea designada da outra Parte Contratante. 
mesmo quando estes suprimentos sao usados 
na parte da viagem realizada sabre o territ6rio 
da Parte Contratante, na qual eles foram em
barcados. 

Os materia is referidos nos subparagrafos a). b) 
e c) acima podem ser solicitados a permanecer 
sob controle e supervisao alfandegaria. 

artigo VII 

TRATAMENTO DE EOUIPAMENTO REGULAR DE 
BORDO, ETC. 

0 equipamento regular de bordo, assim como os 
materials e suprimentos retidos a borda da aero
nave de qualquer Parte Contratante. podem ser 
descarregados no territ6rio da outra Parte Contra
tante somente com a aprovac;ao das autoridades 
alfandegarias deste territ6rio. Em tal caso, eles 
podem ser colocados sob a supervisilo das ditas 
autoridades, ate o momenta em que forem reex
portados, ou de outra maneira descartados, de 
acordo com os regulamentos alfandegarios. 

artigo VIII 

MODO DE OPERA<;:AO 

1 . Devera haver justa e igual oportunidade para 
a empresa aerea designada de cada Parte Contra
tante para operar os servic;os acordados nas rotas 
especificadas. 

2. A me nos que de outra forma acordado entre 
as duas empresas aereas designadas e sujeito as 
prescric;:oes do paragrafo 4 deste Artigo, ao operar 
os servic;:os acordados, a capacidade devera ser 
dividida igualmente entre as empresas aereas das 
duas Partes Contratantes. 
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3. A capacidade total a ser ofereciaa em cada 
rota especificada devera estar de acardo com a 
demanda de trafico razoavelmente antecipada. 

4. A tim de atender as necessidades de cresci
mento do trafico peri6dico ou futuro nas rotas es
pecificadas no Anexo a este Acordo, as empresas 
aereas designadas por ambas as Partes Contra
tantes deverao entrar em entendimentos relativos 
as condi<;:6es sob as quais os servi<;:os aereos de
verao determinar a freqUencia dos servi<;:os e os 
horarios. Esses entendimentos e quaisquer modi
fica<;:6es neles inclufdas deverao ser submetidos 
as Autoridades Aeronauticas das duas Partes Con
tratantes para aprova<;:ao. 

5. Se, ou enquanto, a empresa designada de uma 
Parte Contratante nao utHizar o total ou parte da 
capacidade a que tern direito em uma ou mais 
rotas, ela pode concordar em permitir que a em
presa designada da outra Parte Contratante utilize 
dita parte de capacidade, durante o perfodo espe
cificado. Tal Acordo devera ser submetido as Au· 
toridades Aeronauticas de ambas as Partes Contra
tantes, para aprova<;:ao antes de ser implementado. 

artigo IX 

TARIFAS 

1 . As tarifas a serem cobradas pelas empresas 
aereas designadas de uma das Partes Contratantes, 
para/au do territ6rio da outra Parte Contratante, 
serao estabelecidas a nfveis razoaveis, tomando-se 
na devida conta todos as fatores relevantes, inclu
sive custo de opera<;:ao, Iueras razoaveis e as 
tarifas de outras empresas aereas. 

2. As tarifas referidas no paragrafo 1 deste Arti
go, assim como as taxas por servi<;:os de agencia
mento, serao estabelecidas mediante Acordo entre 
as empresas aereas designadas por ambas as Par
tes Contratantes, em consulta com outras empre
sas aereas que operam em toda a rota ou em 
parte dela, e, sempre que possfvel, atraves do 
mecanisme da Associa<;:ao lnternacional de Trans
porte Aereo (lATA) para a fixa<;:ao de tarifas. 

3. As tarifas assim acordadas deverao ser sub
metidas a aprova<;:ao das Autoridades Aeronauticas 
de ambas as Partes Contratantes pelo menos trin
ta (30) dias antes da data proposta para sua intro
du<;:ao. Em casas especiais, este prazo pod era ser 
reduzido, sujeito a acordo das referidas Autori
dades. 

4. Se as empresas designadas nao obtiverem 
Acordo sabre qualquer uma das tarifas ou se, por 
outras causas, nao for possfvel chegar a acordo 
sabre uma tarita, em contormidade com o para
grato 2 deste Artigo, au s6 durante os primeiros 
quinze (15) dias do prazo de trinta (30) dias men
Cionado no paragrafo 3 deste Artigo, uma Parte 
Contratante notificara a outra de sua desaprova
c;:ao de qualquer tarifa fixada nos termos do para-
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grato 2 deste Artigo, as Autoridades Aeronauticas 
das Partes Contratantes tentarao estabelecer a 
tarifa, mediante acordo entre si. 

5. Se as Autoridades Aeronauticas nao chegarem 
a acordo sabre qualquer tarifa que lhes for subme
tida nos termos do paragrafo 3 deste Artigo, a 
divergencia sera resolvida de conformidade com 
as disposic;:6es do Artigo XIII do presente Acordo. 

6. Sujeita as disposic;:oes do paragrafo 5 deste 
Artigo, nenhuma tarifa entrara em vigor sem a 
aprova<;:ao das Autoridades Aeronauticas de qual
quer das Partes Contratantes. 

7. As tarifas estabelecidas de conformidade com 
o previsto neste Artigo vigorarao ate que outras 
venham a ser estabelecidas. 

artigo X 

INFORMA<;oES ESTATiSTICAS 

As Autoridades Aeronauticas de cada Parte Con
tratante deverao tornecer as Autoridades Aeronau
ticas da outra Parte Contratante, a pedido desta 
ultima, informa<;:6es estatfsticas, razoavelmente so
licitadas, para fins de revisar a capacidade ofere
cida nos servi<;:os acordados pela empresa desig· 
nada da primeira Parte Contratante· .. 

Tais informa<;:6es deverao incluir todos os dados 
necessaries para determinar a quantidade de tra
fico transportado pela empresa aerea nos servic;:os 
acordados, bem como a origem e o destino de 
tal trafico. 

artigo XI 

TRANSFERtNCIA DO EXCESSO DE RECEITAS 

Cada Parte Contratante concede a empresa aerea 
designada da outra Parte Contratante o direito de 
transferir, a taxa oficial de cambia, o excesso das 
receitas sabre as despesas, obtido pela empresa 
desta ultima Parte, no seu territ6rio, relativo ao 
transports de passageiros, carga e mala postal, 
sujeito ao regulamento em vigor no territ6rio de 
cad a Parte Contratante. Sempre que o sistema de 
pagamentos entre as Partes Contratantes for re
gido por urn acordo especial, este Acordo devera 
ser aplicado. 

artigo XII 

CONSULT AS 

1. Com vistas a uma estreita colabora<;:ao, as 
Autoridades Aeronauticas das Partes Contratantes 
consultar-se-ao periodicamente, para assegurarem 
a implementac;;ao do Acordo e a execuc;:ao satis
fat6ria de suas disposic;:6es e Anexo, assim como 
quando julgarem necessaria modifica-lo. 
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2. Oualquer das Partes Contratantes poden!i soli
citar uma consulta, a qual podera ser efetuada em 
reuniao ou por correspondencia e devera iniciar-se 
no prazo de sessenta (60) dias, a partir da data 
da solicitac;:ao, a menos que ambas as Partes Con
tratantes concordem na prorrogac;:ao desse prazo. 

artigo XIII 

SOLUCAO DE DIVERG~NCIAS 
I 

1 . As Partes Contratantes empenhar-se-ao para 
dirimir as divergencias que possam surgir quanta 
a interpretac;:ao ou a apl'icac;:ao do presente Acordo 
e seu Anexo, atraves de negociac;:oes entre suas 
respectivas Autoridades Aeronauticas. No caso de 
nao ser alcanc;:ado acordo, a divergencia sera resol
vida por via diplomatica, entre as Partes Contra
tantes. 

2. Caso as Partes Contratantes nao cheguem a 
uma solw;:ao da divergencia por via diplomatica, 
qualquer Parte Contratante podera tamar a deci
sao de denunciar o Acordo, de conformidade com 
o Artigo XVIII . 

artigo XIV 

CONSEOO~NCIAS DE ACORDOS MULTILATERAIS 

0 presente Acordo e seu Anexo deverao ser mo
dificados de modo que suas disposic;:oes se con
ciliem com a entrada em vigor de quaisquer tra
tados multilaterais dos quais ambos sejam Partes. 

artigo XV 

APLICACAO DA LEI LOCAL 

1 . As leis e regulamentos de uma Parte Contra
tante relatives a entrada em seu territ6rio, sobre
v6o de territ6rio ou saida do mesmo, de aerona
ves empregadas em servic;:o aerea internacion~l. 
ou relatives a explorac;:ao e a navegac;:ao de ta1s 
aeronaves dentro de seu ter-rit6rio, serao aplica
das as aeronaves da empresa designada pela outra 
Parte Contratante. 

2. Da mesma forma, as leis, nor mas e regula
mentes de cada Parte Contratante, especialmente 
os relatives a entrada em seu territ6rio ou saida 
do mesmo, de passageiros, tripulac;:oes e carga 
(como sejam os concernentes a entrada, saida, 
imigrac;:ao, passaportes, alfandega e quarentena) 
aplicar-se-ao aos passageiros, tripulac;:oes e carga 
de aeronaves da empresa dirigida pela outra Parte 
Contratante, quando no territ6rio da primeira Par
te Contratante. 

artigo XVI 

REGISTRO DO ACORDO JUNTO A OACI 

0 .presente Acordo e seu Anexo e os demais atos 
que os modifiquem, assim como qualquer troca de 
notas concernentes ao Acordo ou seu Anexo, serao 
registrados junto a Organizac;ao de Aviac;ao Civil 
lnternacional. 

artigo XVII 

EMENDAS 

Se qualquer das Partes Contratantes desejar mo
dificar qualquer clausula do presents Acordo in
clusive os Ouadros de Rotas, em anexo, as modi
ficac;:oes, se acordadas entre as Partes Contratan
tes e se necessarias ap6s a consulta prevista no 
Artigo XII do presents Acordo, passarao a vigorar 
ap6s sua contirmac;:ao por troca de notas, por via 
diplomatica. 

artigo XVIII 

DEN UNCIA 

1 . 0 presente Acordo sera concluido por tempo 
indefinido, sujeito as disposic;:oes do paragrafo 2 
abaixo. 

2. Cad a uma das Partes Contratantes pod era, em 
qualquer tempo, notificar a outra Parte Contratante 
o seu prop6sito de denunciar o presente Acordo, 
fazendo simultaneamente uma comunicac;:ao, no 
mesmo sentido, a Organizac;:ao de Aviac;:ao Civil 
lnternacional. 0 presente Acordo deixara de vigcr 
rar doze ( 12) meses depois da data do recebi
mento da notificac;:ao pela outra Parte Contratante, 
salvo se for -retirada, por consenso de ambas as 
Partes, antes de expirar aquele prazo. Se nao for 
acusado o recebimento da notificac;:ao pela Parte 
Contratante a qual foi dirigida, entender-se-a rece
bida 14 (quatorze) dias depois de o ter sido pela 
Organizacao de Aviac;:ao Civil lnternacional. 

artigo XIX 

ENTRADA EM VIGOR 

1 . 0 presente Acordo sera objeto de ratificac;:ao 
pelas Partes Contratantes e os instrumentos res
pectivos serao trocados por via diplomatica. 

2. 0 presente Acord a e seu Anexo serao aplica
dos provisoriamente a partir da data de sua assi
natura e, em carater definitive, na data de troca 
dos instrumentos de ratificac;:ao. 

3. Se os instrumentos de ratificac;:ao nao to rem 
trocados no prazo de 12 (doze) meses a contar 
da data da assinatura, qualquer das Partes Con
tratantes podera denunciar o presente Acordo me
diante notificac;:ao por escrito a outra Parte Con
tratante, no prazo de 12 (doze) meses. 

Em fe do que, os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados pelos seus respectivos Governos, assi
nam o presente Acord a. 

Feito em Brasilia, aos dez dias do mes de janeiro 
de 1979, em dais originals, nos idiomas portugues 
e 'ingles, sendo ambos os textos igualmente auten~ 
ticos. Em caso de discrepancia entre os do is tex
tos, o texto em ingles devera prevalecer. 
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ANEXO 

QUADRO DE ROT AS N.• 1 

Rotas a serem operadas pela empresa aerea desig
nada pela Republica Federativa do Brasil: 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 

Pontos de Pontos Pontos na Co luna 4 

Partida lntermediarios Nigeria Pontos 

Pontos do • Luanda Lagos ou AI em 

Brasil • Douala Kano 

(*) Nao sao compuls6rios. 

1 . A empresa aerea designada pode omitir qual
quer ponto intermediario ou alem em qualquer dos 
voos nas rotas especificadas. 

2. A empresa aerea designada pode suspender 
qualquer dos seus servi~os nas rotas especificadas. 

3. Frequencia: urn voo semanal. 

4. As rotas acima podem ser operadas em qual
quer direi;ao. 

5. Tipo de aeronave: B-707 ou equivalente. 

6. A empresa designada terti direitos de trafego 
de 5.' liberdade nos seguintes trechos: 

Lagos ou Kano - Luanda - Lagos ou Kano 
Lagos ou Kano - Douala - Lagos ou Kano 

7. Gada empresa aerea designada devera subme
ter seus horarios as Autoridades Aeronauticas da 
outra Parte Contratante, para aprova~ao, pelo me
nos trinta (30) dias antes da data de infcio do 
servi~o programado. 

QUADROS DE ROTAS N.o 2 

Rotas a serem operadas pela empresa aerea desig
nada pelo Govemo Militar Federal da Republica 
Federal da Nigeria: 

Coluna 1 Coluna 2 Coluna 3 Coluna 4 

Pontos de Pontos Pontos no Pontos 

Partida lntermediarios Brasil AI em 

Pontos na • Acra Rio deJa-
Nigeria • Monr6via neiro ou 

Sao Paulo 

( •) Nao sao obrigat6rios. 

1 . A empresa aerea deslgnada pode omitir qual
quer ponto intermediario ou alem em qualquer dos 
voos nas rotas especificadas. 

2. A empresa aerea des,ignada pode suspender 
qualquer dos seus servi~os nas rotas especifi
cadas. 
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3. Frequencia: urn voo semanal. 

4. As rotas acima pod em ser operadas em qual
quer dire~fio. 

5. Tipo de aeronave: B-707 ou equivalente. 

6. Gada empresa aerea designada devera subme
ter seus horarios as Autoridades Aeronauticas da 
outra Parte Contratante, para aprova~ao, pelo me
nos trinta (30) dias antes da data de infcio do 
servi~o programado. 

7. A empresa aerea designada pelo Governo Mi
litar Federal da Republica Federal da Nigeria tera 
direitos de trafico da 5.' liberdade entre: 

a) Rio de Janeiro ou Sao Paulo - Acra e vice
versa; 

b) Rio de Janeiro ou Sao Paulo - Monr6via e 
vice-versa. 

. ACORDO DE COOPERA~AO ECONOMICA, 
CIENTfFICA E TtCNICA 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da Republica Federal da 
Nigeria (doravante denominados "as Partes Con
tratantes "), 

Desejosos de promover e ampliar, em toda a sua 
extensao, a coopera~ao economica, cientffica e 
tecnica entre os seus dois Parses e, 

Gi·osos dos beneffcios a serem obtldos atraves 
dessa coopera~ao, 

Concordam no que se segue: 

artigo I 

As partes Contratantes cooperarao, com o apoio 
mutuo de cada uma, dentro do limite de sua ca
pacidade e recursos, na solu~ao de problemas de 
canHer economico, cientffico e tecnico, com base 
na eqliidade e beneffcio mutuo, atraves da utiliza
cao dos mais recentes empreendimentos no cam
po da ciencia e tecnolog·ia, para o fomento do 
desenvolvimento economico de seus pafses. 

artlgo II 

As areas de coopera~ao consideradas no Artigo 
abrangerao, inter alia, as que se seguem: 

a) implanta~ao de industrias; 

b) organiza~ao de empreendimentos industrials 
con juntos; 

c) organiza~ao e opera~ao de empreendimentos 
comerciais e tecnicos conjuntos; 

d) intercambio de peritos e consultores, treina
mento de contrapartidas; 
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e) fornecimento de servil;:os de consultoria; 

f) expansao de facilidades para levantamentos, 
•estudos geol6gicos, >estudos de viabilidade, 
pesqulsa e execuc;:ao de projetos pilotos; 

g) concessao de bolsa de estudo, organizac;:ao de 
viagens de estudo e seminarios; 

h) organizac;:ao de exposic;:oes; 

i) intercilmbio e aquisic;:ao de concessoes e 
know-how tecnico e cientifico; 

j) industria agroassociadas; 

k) agricultura; 

IJ petr61eo; 

m) qualquer outra forma de cooperac;:ao que pos
sa ser acordada entre ambas as Partes Con
tratantes. 

artigo Ill 

Paragrafo Primeiro: A implementac;:ao da coopera
cao economica, cientifica e tecnica em projetos 
maiores, considerados no Artigo II, sera disposta 
sob programas, acordos e contratos separados, a 
serem concluidos pelas autoridades competentes 
das duas Partes Contratantes. 

Paragrafo Segundo: As empresas de ambas as 
Partes Contratantes sao livres para tomar parte 
em ofertas, de forma a implementar os projetos 
estabelecidos pelo presente Acordo. 

artlgo IV 

0 envio de peritos, consultores e demais recursos 
humanos, pelo Governo do Brasil, sob o presente 
Acordo. por requisic;:ao do Governo da Republica 
Federal da Nigeria, para preencher lacunas exis· 
tentes na Nigeria, sera regido por um protocolo se
parado a ser concluido entre as autoridades com
petentes de ambos os paises. 

artigo V 

Paragrafo Primeiro: 0 Governo Militar Federal da 
Republica Federal da Nigeria pelo presente. de· 
signa o Ministerio Federal para o Desenvolvimen
to Economico, e o Governo do Brasil. pelo pre
sante. designa o Ministerio das Relac;:oes Exterio· 
res como os 6rgaos adequados ao prop6sito de 
implementar este Acordo e outros assuntos a ele 
relacionados. 

Paragrafo Segundo: Cada uma das Partes Contra
tantes tera o dlreito de designar, por escrito, a 
qualquer epoca, qualquer outra instituic;:ao, orga
nizacao ou Ministerio para substituir qualquer d::~
queles, anteriormente designados, no paragrafo 
precedents. 

artigo VI 

Paragrafo Primelro: Oualquer pessoa, atuando sob 
a autoridade de uma Parte Contratante, no cumpri-

mento de quaisquer obrigac;:oes no territorio da 
outra Parte Contratante, sob o presente acordo 
ou sob quaisquer protocolos, contratos ou acordos 
feitos no ambito do mesmo, devera restringlr suas 
atividades, no mencionado territ6rio, estritamente 
aos assuntos relacionados ao Acol'do, protocolos, 
convenios, contratos ou acordos e observara as 
leis e regulamentos em vigor no pafs anfltriao. 

Paragrafo Segundo: Peritos ou outras pessoas de· 
sign·adas por uma Parte Contratante para desem
penhar func;:oes no territ6rio da outra Parte Con· 
tratante, sob o presente Acordo, assim o fariio, 
mediante consulta a outra Parte Contratante ou 
as p•essoas ou instituic;:oes nomeadas pela mesma. 
Tais peritos ou pessoas concordarao com todas as 
P.Xigencias formuladas pela outra Parte Contratan· 
te de forma adequada a natureza de suas func;:Oes. 

artlgo VII 

Paragrafo Primelro: Ouaisquer equipes de super
visao, peritos, tecnicos, missoes de pesquisa, en· 
genheiros, consultores e outros, pertencentes a 
uma Parte Contratante, que tenham desempenha
do quaisquer estudos ou supervisao no territ6rio 
da outra Parte Contratante, sob o presente Acordo, 
prepararao relat6rios sabre o seu trabalho e for
necerao c6pias dos mesmos a outra Parte Con
tratante. 

Paragrafo Segundo: Cada uma das Partes Contra
tantes se compromete a manter, confidencialmen
te, quaisquer documentos, informac;:oes ou dados 
recebidos ou de outra forma obtidos, no processo 
de implementac;:ao do presente Acordo e nao for
necera tais documentos ou c6pias dos mesmos a 
terceiros, sem o previo consentimento, por escrito. 
da outra Parte Contratante. 

artigo VIII 

Ouaisquer assuntos relacionados com a implemen
tac;:ao do presente Acol'do serao referidos a Co
missao Mista de Coordenac;:ao formada pelas duas 
Partes Contratantes. 

artigo IX 

As Partes Contratantes do presente Acordo envi
darao esforc;:os para resolver quaisquer problemas, 
disputas ou divergencias entre as mesmas a rela
cionadas com o presente Acol'do, atraves Je ne
gociacoes mutuas . 

artlgo X 

Pariigrafo Primeiro: 0 presente Acordo entrara 
em vigor, provisoriamente, na data da assinatura 
do mesmo e, definitivamente na data da troca de 
notas, confirmando sua ratificac;:iio pelos respecti
vos Governos, de acordo com os procedlmentos 
constitucionais de cada uma das Partes Contra
tantes, e permanecera em vigor por um perfodo 
de c·inco anos, a partir da data em que se realizer 
a troca de notas. 
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Paragrafo Segundo: 0 presente Acordo sera pror
rogado, automaticamente, por perlodos adiclonais 
de urn ano, a menos que uma das Partes notifique 
a outra de sua decisao de denunciar o Acordo, 
noventa dias antes da data do termino de cada 
perlodo de urn ano. 

·Paragrafo Terceiro: Ao termino ou denuncia do 
presente Acordo, suas disposil;:oes e as disposi
coes de quaisquer protocolos, contratos ou acor
dos em separado, feitos em decorrenc'ia deste, 
continuarao a reger quaisquer projetos e obriga
coes ainda em vigor, assumidos ou decorrentes do 
mesmo. Tais obrigacoes ou projetos prosseguirao 
ate seu termino. 

Em fe do que, os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados pelos seus respectivos Governos, fir
mam o presente Acordo. 

Feito em Brasilia, aos dez dias do mes de janeiro 
de 1979, em dais originals, nos idiomas portugues 
e Ingles, sendo ambos os textos igualmente au
tenticos. 

ACORDO SOBRE CRIA(J\0 DE UMA 
COMISSAO MISTA DE COORDENA~AO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo Militar Federal da Republica Federal da 
Nigeria (doravante referldos como "Partes Con
tratantes "), 

Animados do desejo de promover, diversificar e 
ampliar a coopera<;:ao entre os dais Pafses no mais 
alto grau posslvel, 

Concordam no seguinte: 

artigo I 

A fim de assegurar a implementa<;:ao de todos os 
acordos, protocolos e contratos celebrados pelos 
Governos dos dois Palses nos campos da coope
racao economica, industrial, tecnica, comercial, 
cientffica e cultural, cria-se por este instrumento 
a Comissao Mista de Goordena<;:ao Nigeriano-Bra
sileira, doravante referida como "Comissao". 

artigo II 

A· Comissao sera responsavel por todos os assun
tos relatives a coopera<;:ao entre as Partes. 

artlgo Ill 

Os principals objetlvos da Comissao sao os se
guintes: 

a) exame da implementa<;:ao de decisoes e reco
menda<:6es adotadas por ocasiao de visitas de 

··alto nlvel e a luz de acordo de coopera<;:ao 
existentes entre os dais· Parses nas areas eco
nomica, comercial. cientifica. tecnica e cultu· 
ral. bern como de outras decisoes adotadas 
pela Comissao; 
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b) promo<;:ao de atividades que vlsem a coopera
<;:ao tecnlca, economica, comercial, cientifica 
e cultural entre as duas Partes Contratantes, 
com base tanto em acordos celebrados a nlvel 
governamental, quanta em propostas de cola
bora<;:ao e coopera<;:ao apresentadas pelos Mi
nisterios, organizacoes economicas e outros 
organismos oficlais de ambos os Palses; 

c) identificacao de novas areas para o permanen
ts desenvolvimento da coopera<;:ao economica. 
industrial, tecnica, comerclal, cientffica e cul
tural entre os dais Palses; 

d) estudos de novas vias para o incremento das 
rela<;:oes comerciais entre os dais Palses, vi
sando ao beneficia mutua; 

e) lntercambio de informa<;:oes sabre assuntos de 
natureza economica, industrial, tecnica, comer
cfal, cientffica e cultural de interesse mutua; 

f) adocao de recomendacoes concernentes ao 
progressive desenvolvimento da coopera<;:ao 
entre os dais Palses nos campos economico, 
industrial, tecnico, comercial, c•ientifico e cul
tural, e sabre questoes relativas ao intercam
bio entre os dais Pafses, assim como no que 
diz respeUo a continuada implementa<;:ao des
sas medidas e recomenda<;:oes. 

artigo IV 

Paragrafo Primeiro: A Comissao tera dois Co-Pre
sidentes, cada urn exercendo suas funcoes por urn 
perfodo de urn ano, ficando estabelecido que o 
primeiro Presidente sera o Chefe da Parte Nige
riana. 

Paragrafo Segundo: Havera tambem dais Co-Se
cretaries, alem de membros des·ignados por cada 
urn a das Partes. Os do-is Co-Secretaries coorde
narao as atividades da Comissao, em nome das 
Partes Contratantes. 

Paragrafo Segundo: Durante as delibera<;:oes da 
Comissao, conselhelros, especialistas, representan
tes de empresas e pessoal teoni·co - dependendo 
da natureza e da importancia das questoes a se
rem estudadas - poderao tambem dela participar. 

Paragrafo Quarto: Gada Parte dara ciencia a ou
tra, em seu devido tempo, da lista dos names de 
seus representantes em cada reuniao de trabalho. 

artigo V 

Paragrafo Primeiro: A Comissao reunir-se-a em 
sessoes ordlnarias, alternadamente em Lagos e 
Brasilia. 

Paragrafo Segundo: A data de cada sessao e a 
agenda dos assuntos a s·erem discutidos serao es
tabelecidos conjuntamente, a luz das propostas 
apresentadas por am bas as Partes. 

Paragrafo Terceiro: Sessoes extraordinarias da 
Comissao poderao ser realizadas, mediante solici-
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ta<;:ao de qualquer das Partes, com a anuencia da 
outra Parte. 

Paragrafo Quarto: SoBcita<;:oes para sessoes ex
traordinarias da Comissao deverao ser feitas por 
escrito, pelo menos sessenta dias antes da data 
proposta para a reuniao. 

artigo VI 

Em suas sessoes de trabalho, a Comissao estudara 
os temas inclufdos na agenda preestabelecida, 
assim como outros assuntos que poderao ser sub
sequentemente propostos para inclusao na agenda, 
com o consentimento dos Chefes das duas Partes. 

artigo VII 

Paragrafo Primelro: As recomenda<;:oes e decisoes 
da Comissao serao registradas em suas Atas. 

Paragrafo Segundo: Cada Chefe de delegac;:ao 
apresentara relat6rio sabre a implementacao das 
decisoes da Comissao em seu pais. 

Paragrafo Terceiro: Os Chefes das duas Partes 
da Comissao poderao conjuntamente fazer reco
menda<;:oes sabre assuntos urgentes durante o pe
rfodo intersecional. Tais decisoes e recomenda
<;:Cies serao incluidas na Ata da sessao segulnte. 

Paragrafo Quarto: As Atas das sessoes da Co
missao deverao ser preparadas em dais originals. 
nos idiomas portugues e Ingles, sendo ambos os 
textos igualmente autenticos. 

artigo VIII 

Paragrafo Primeiro: A Comissao podera crlar 6r
gaos de trabalho, subcomites, grupos de trabalho 
e grupos mistos de estudo compostos de peritos, 
os quais trabalharao sob a supervisao da Co
missao. 

Paragrafo Segundo: Os 6rgaos de trabalho da Co
missao apresentarao relat6rio de suas atividades 
durante as delibera<;:oes da Comissao. 

artlgo IX 

Cabe a cada Parte Contratante a responsabilidade 
pela organiza~;ao, coordenacao e implementa<;:ao 
das recomenda<;:oes e decisoes. 

artigo X 

Paragrafo Primeiro: 0 Pais anfitriao respondera 
pelas despesas necessarias a realizacao das ses
soes de trabalho. 

Paragrafo Segundo: As despesas de trans;eorte 
internacional, de alimenta<;:ao e de alojamento dos 
participantes das sessoes serao arcadas par cada 
Parte. 

artigo XI 

Paragrafo Primeiro: 0 Governo Militar Federal da 
Republica Federal da Nlge~ia e o Governo da Re
publica Federativa do Brasil designam, respectiva" 
mente, o Ministerio Federal do Desenvolvimento 
Economico e o Ministerio das Relacoes Exteriores 
como 6rgaos competentes para implementar este 
Acordo e coordenar outros assuntos a ele relatives. 

artigo XII 

Qualquer questao ou disputa que possa surgir em 
decorrencia da implementac;:ao do presente Acordo 
sera solucionada amigavelmente por ambas as Par
tes da Comissao. 

Paragrafo Segundo: Todos os assuntos relatives 
a este Acordo, que incluem projetos especificos 
apresentados pelas repartic;:oes de cada Parte, se
rao canalizados por meio de 6rgaos devidamente 
designados pel as duas Partes. 

artigo XIII 

0 presente Acordo podera ser modificado, medi
ante consentimento escrito de am bas as Partes. 

artlgo XIV 

Paragrafo Prhnelro: Este Acordo sera valido por 
urn periodo de cinco anos, a partir da data de sua 
entrada definitiva em vigor, e sera automaticamen
te renovado por periodos sucess·ivos de urn ano, 
a menos que uma das Partes notifique a outra, 
par escrito, pelo menos seis meses antes da data 
de seu termino, ou de sua prorroga<;:ao, da decisao 
de denunciar o Acordo. 

Paragrafo Segundo: A denuncia deste Acordo nao 
afetara a validade ou a duracao de quaisquer ajus
tes estabelecidos sob sua eg·ide. 

artlgo XV 

Nada no presente Acordo afetara outros ajustes 
de coopera<;:ao cientifica e tecnol6gica entre os 
dais Governos, nem derrogara qualquer obriga<;:ao 
internacional assumida pelas Partes Contratantes 

artlgo XVI 

0 presente Acordo entrara em vigor, provisoria
mente, na data da assinatura e, definitivamente, 
na data da troca de notas, confirmando a aprova
<;:ao do mesmo pelas autoridades competentes de 
cada pais. 

Em fe do que, os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos, assi
nam o presente Acordo. 

Feito em Brasilia, aos dez dias do mes de janeiro 
de 1979, em dais o~iginais, nos idiomas portugues 
e Ingles, sendo ambos os textos igualmente au
tenticos. 
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ACORDO DE AMIZADE, COOPERA~O 
E COMACIO 

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo Militar Federal da Republica Federal 
da Nigeria, 

lnspirados pelo prop6sito de afirmar, em solene 
documento, os fraternos lac;:os que unem o Brasil 
e a Nigeria, 

Tendo em vista a tradicional identidade de posi
c;:oes do Brasil e da Nigeria na defesa dos princf
pios do respeito a soberania, da autodeterminac;:ao 
dos povos, da igualdade juridica dos Estados, da 
lgualdade entre os individuos, sem distinc;:ao de 
rac;:a, sexo, lingua ou religiao, 

Tendo presente que, diante do desa~io do desen
volvimento, torna-se cada vez mais urgente e ne
cessaria incrementar e tornar mals imperativa a 
cooperac;:ao entre os paises em desenvolvimento 
em t<;dos os campos, 

Certos de que, para a completa realizac,:ao dos 
principios acima enunciados e para o desenvolvi
mento integral e autonomo dos dais paises, seria 
importante estabelecer mecanismos que tornassem 
mais efetivos e concretes os lac;:os que unem o 
Brasil e a Nigeria, 

Decididos a estabelecer urn programa de coopera
c,:ao entre os dois paises, com o objetivo de ex
pandir as relac;:oes politlcas, economicas, comer
ciais, culturais e cientificas, 

Resolvem celebrar o seguinte Acordo de Amizade, 
Cooperac;:ao e Comercio: 

artigo I 

As Altas Partes Contratantes convem em cooperar 
e trocar inrormac;:oes sabre assuntos bilaterais ou 
multilaterais de interesse co mum. 

artlgo II 

A cooperac;:ao e a troca de informac;:oes a que se 
refere o Artigo I processar-se-a por via diploma
tica ou atraves da Comissao Mista de Coordena
cao Brasilelro-Nigeriana, instituida pelo presente 
instrumento em seu Artigo Ill. 

artlgo Ill 

A Comissao Mista de Coordenac;:ao Brasileiro-Nige
rlana sera instituida com os objetivos de fortale
cer a cooperac;:ao entre os dois paises, de analisa~ 
questoes ae interesse comum e de prc:por aos 
respectivos Governos as medidas que julgar per
tinentes. 

artlgo IV 

0 Brasil e a Nigeria dedicarao maxirnos esforc;:os 
com vistas a lograr a progresslva ampliac;:ao e 
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diversiticacao de seu intercambio comercial, me
diante a utilizac;:ao adequada das oportunldades que 
se apresentarem. Para tal fim, as Altas Partes 
Contratantes se dispoem a empregar todos os re
cursos legals com vistas a eliminar entraves ao 
comercio entre os dais paises, levando em consi
derac;:ao seus compromissos internacionais, de am
bito bilateral, regional ou multilateral previamente 
assumidos. 

artlgo V 

As Altas Partes Contratantes estimularao, num 
contexte de participac;:ao e de conformidade com 
suas respectivas legislac;:oes nacionais, investimen
tos destinados a impulsionar a cooperac;:ao econo
mica mutua. 

artigo VI 

A fim de cooperar com os pianos de desenvolvi
mento da Nigeria, o Governo da Republica Federa
tiva do Brasil estudara as possibilidades de esten
der a Nigeria linhas de credito para a importa<;:ao 
de produtos manufaturados brasilelros. 

artigo VII 

A tim de promover o comercio reciproco, Brasil e 
Nigeria estudarao, conjuntamente, medidas neces
sarias ao incremento das comunicac;:oes e dos 
transportes entre os do is parses. 

artipo VIII 

As Altas Partes Contratantes analisarao as formas 
mais eficazes de ampliar a cooperac,:ao bilateral 
nos campos da educa<;:ao, da ciencia e da cultura. 

artlgo IX 

ft.s Altas Partes Contratantes, reconhecendo as 
vantagens reciprocas de ampla e bern ordenada 
cooperac,:ao cientifica e tecnica, comprometem-se 
a estimula-la par todos os meios adequados. Para 
tanto, as Altas Partes Contratantes convem em 
promover a realizac;:ao conjunta e coordenada de 
programas de pesquisa e de desenvolvimento; a 
cria<;:ao e opera<;:ao de institui<;:oes de pesquisa ou 
de centres de treinamento e produ<;:ao experimen
tal: e, igualmente, a organiza<;:ao de seminarios e 
conferencias, intercamblo de informa.;:oes e do
cumenta<;:ao e estabelecimento de canals de co
municac;:ao. 

artigo X 

Alem dos instrumentos internacionais mencionados 
no presente Acordo e, de acordo com o espirlto 
que o lnspira, as Altas Partes Contratantes cele
brarao, sempre que julgado conveniente, protocolos 
adicionais ou quaisquer outros atos internacionais 
sabre assuntos de interesse com urn. 

artlgo XI 

0 presente Acordo entrara em vigor, provisoria
mente, na data da assinatura e, definitivamente, 
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na data da troca de notas, confirmando a ratifica
c;;ao do mesmo por ambos os Governos, de acordo 
com os seus respectivos procedimentos consti
tucionais. 

artigo XII 

0 presente Acordo tera v1gencia ilimitada. Toda· 
via, cada Parte Contratante podera notificar, a qual
quer momento e por escrito, sua decisao de de
nuncia-lo. Nesse caso, o presente Acordo delxara 
de vigorar seis meses ap6s o receblmento daquela 
notificac;;ao. 

Em fe do que, os abaixo-assinados, devidamente 
autorizados por seus respectivos Governos, assi
nam o presente Acordo. 

Feito em Brasilia, aos dez dias do mes de janeiro 
de 1979, em dois originals, nos idiomas portugues 
e ingles, sendo ambos os textos igualmente au
tftntlcos. 

brasil e rfa assinam aiuste para 
amplia~ao de faculdades veterinarias 

brasileiras 

Ajuste Complementar sobre a ampliac;io 
das faculdades de medicina veterinaria 
de universidades brasileiras, assinado em 
12 de janeiro de 1979, atraves de 
troca de Nota entre o Minlstro 
de Estado das Relac;Oes Exteriores do 
Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira, e 
o Encarregado de Neg6cios da 
Embaixada da Republica Federal 
da Alemanha, Heinz Fredy Lewalter. 

A Sua Excelencia o Senhor 
Ministro Heinz Fredy Lewalter, 
Encarregado de Neg6cios da Embalxada da 
Republica Federal da Alemanha. 
Senhor Embaixador, 
Tenho a honra de acusar recebimento da Nota 
n.o EH-624. 40-892/78, datada de hoje, cujo teor em 
portugues e 0 segulnte: 

"Senhor Ministro, 

Com referencia a Nota verbal DCT/39/644(B46) 
(F36). de 20 de fevere·iro de 1973, a nota verbal 
EH-624.40/353/77, da Embaixada da Republica Fe
deral da Alemanha em Brasilia, de 9 de maio de 
1977, ao Convenio de 16 de julho de 1974, bem 
como em exeoucao do Acordo Basico de Coopera
c;;ao Tecnica, de 30 de novembro de 1963, conclufdo 
entre os nossos dois Governos, tenho a honra de 
propor a Vossa Excelencia, em nome do Governo 
da Republ·ica Federal da Alemanha, o seguinte 
Ajuste Complementar sobre a ampllac;:ao das fa-

culdades de medicina vetertnaria de universidades 
brasileiras: 

1 . 0 Governo da Republica Federal da Alemanha 
custeara, em alterac;:ao do Item 2, letra "c", do 
Convenio de 16 de julho de 1974, as despesas do 
estagio de aperfeiQoamento (doutoramento), na 
Republica Federal da Alemanha, de ate 10 cientis
tas brasileiros, por um perfodo total de ate 400 ho
mens/mes. 

2. De resto, aplicar-se-ao tambem ao presente 
Ajuste as disposlc;:oes do Convenio de 16 de ]ulho 
de 1974 e do Acordo Basico, de 30 de novembro 
de 1963, acima referidos, Inclusive a clausula de 
Berfim ( Artigo 10}. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as propostas contidas nos itens 1 
e 2, esta Nota e a de resposta de Vossa Excelen
cia, em que se expressa a concordancia de seu 
governo, constituira·o um Ajuste entre os nossos 
dois Governos, a entrar em vigor na data da Nota 
de resposta de Vossa Excelencla. 

Permita-me, Senhor Mlnistro, apresentar os pro
testos da minha mais alta considerac;:ao. • 

2. Em resposta, informo Vossa Excelencla de que 
o Governo brasileiro concorda com os termos da 
Nota acima transcrita, a qual, juntamente com a 
presente, passa a constitulr um Ajuste entre os 
nossos dois Governos, a entrar em vigor na data 
de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da mlnha mais alta consi
derac;:ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Minlstro de Estado das Relac;:oes Exteriores do 
Brasil 

em vigor dois acordos 
do rio solimoes 

Notes trocadas pelo Mlnlstro de Estado 
das Relac;oes Exteriores Antonio F. 
Azeredo da Silveira, e pelo Embaixador 
Extraordinarlo e Plenipotenciario 
do Peru, Jose Carlos Mariategui Arellano, 
em Brasilia, em 15 de janeiro de 1979, 
colocando em vigor o Acordo para 
Utilizac;io de Esta(:oes Costeiras e de 
Navios na Reglio Amazonica e o Convenio 
de Assistencia Recfproca para Repressio 
do Trafico llicito de Drogas que 
Produzem Dependencia, celebrado entre 
os dois Govemos em 5 de novembro de 
1976 (os textos do Acordo e do Convenlo 
foram publlcados por esta Revista, em 
seu numero 11, paglna 93 e segulntes). 
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TROCA DE NOTA$ SOBRE ACORDO PARA 
UTILIZA~O DE ESTA~OES COSTEIRAS 
E DE NAVIOS 

nota do chanceler brasileiro 

A Sua Excelencia o Senhor 
Jose Carlos Mariategui Arellano, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da 
Republica do Peru. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de informar Vossa Excelencia de 
que foram completadas, par parte do Brasil, as 
formalidades internas para a aprovacao do texto 
do Acordo para Utilizac;:ao de Estacoes Costeiras 
e de Navios na Regiao Amazonica, celebrado entre 
o Governo da Republica Federativa do Brasil e o 
Governo da RepubUca do Peru, a bordo do navio 
da Armada peru ana "Ucayali ", no Rio Amazonas 
(Solimoes), na linha de fronteira brasileiro-perua
na, a 05 de novembro de 1976. 

2. Em consequencia, considero que a presente 
Nota e a de Vossa Excelencia, comunicando, igual
mente, o cumprimento par parte da Republica do 
Peru dos requisitos necessarios a aprovacao em 
seu pais do citado lnstrumento, determinam a en
trada em vigor, nesta data, do refe·rido Acordo para 
Utilizacao de Estacoes Coste·iras e de Navios na 
Regiao Amazonica celebrado entre a Republica Fe
derativa do Brasil e a Republica do Peru. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia as protestos da minha mais alta consi-
deracao. · 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores do 
Brasil 

nota do embaixador peruano 

Excelentfssimo Senhor Embaixador Antonio F. Aze
redo da Silveira, 
Ministro das Relacoes Exteriores da Republica Fe
derativa do Brasil 
Palacio ltamaraty 
Brasilia, OF. 

Scnhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
para levar ao seu conhecimento que meu Governo 
aprovou. atraves do Decreto~lei n.0 21.967, de 11 
de outubro de 1977, e ratificou, a 2 de aqosto de 
1978, o "Acordo para Utilizac;:ao de Estacoes Cos
teiras e de Navios na Regiao Amazonica" entre o 
Governo da Republica do Peru e o Governo da Re
publica Federativa do Brasil, assinado a bordo do 
Navio da Armada peru ana "Ucayali" sabre o rio 
Amazonas, na linha de fronteira peruano-brasileira, 
em 5 de novembro de 1976. 
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Em consequencia, considero que a presente Nota 
e a de Vossa Excelencia, comunicando igualmente 
o cumprimento par parte da Republica Federativa 
do Brasil do citado lnstrumento, determinam a en
trada em vigor, nesta data, do referido "Acord a 
para Utilizaciio de Estacoes Costelras e de Navios 
na Regiao Amazonica", celebrado entre a Republi
ca do Peru e a Republica Federativa do Brasil. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelencia os protestos de mlnha mals alta con
siderac;ao. 

Jose Carlos Marlategul Arellano 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenclario da 
Republica do Peru 

TROCA DE NOTAS SOBRE CONV!NIO DE 
ASSISTfNCIA RECIPROCA PARA A 
REPRESSAO DO TRAFICO ILICITO DE 
DROGAS QUE PRODUZEM DEPEND!NCIA 

nota do chanceler brasileiro 

A Sua Excelencia o Senhor 
Jose Carlos Mariategui Arellano, 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciarlo da 
Republica do Peru. 

Senhor Embaixador, 

Tenho a honra de lnformar a Vossa Excelencia de 
que foram compf·etadas, por parte do Brasil. as 
formalidades internas para a aprovac;ao do texto 
do Gonvenio de Assistencia Recfproca para a Re
pressao do Trafico llicito de Drogas que Produzem 
Dependencia, celebrado entre o Governo da Repu
blica Federativa do Brasil e o Governo da Repu
blica do Peru, a bordo do navio da Armada perua
na "Ucayali ", fundeado no mo Amazonas (Soli
moes), na linha de fronteira brasileiro-peruana, a 
05 de novembro de 1976. 

Em consequencia, considero que a presente Nota 
e a de Vossa Excelencia, comunicando, igualmente, 
o cumprimento par parte da Republica do Peru dos 
requisitos necessarios a aprovac;ao em seu pais 
do citado lnstrumento, determinam a entrada em 
vigor, nesta data, do referido Convenio de Assis'
tencia Reciproca para a Repressao do Tratico llfci
to de Drogas que Produzem Dependencia, cele
brado entre a Republica Federativa do Brasil e a 
Republica do Peru. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia as protestos da minha mais alta con
siderac;ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relacoes Exteriores do 
Brasil 
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nota do embaixador peruano 

Excelentfssimo Senhor Embaixador Antonio F. Aze
I'Odo da Silveira, 
Ministro das Rela~;oes Exteriores da Republica Fe
derativa do Brasil, 
Palacio ltamaraty 
Brasilia - DF 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
para levar ao seu conhecimento que meu Governo 
aprovou, atraves do Decreta-lei n.0 22.078, de 24 
de janeiro de 1978, e ratificou a 2 de agosto de 
1978, o "Convenio de Assistencia Recfproca para 
a Repressao do Trafico llfcito de Drogas que Pro
duzem Dependencia ", entre o Governo da Republi
ca do Peru e o Governo da Republica Federativa 
do Brasil, assinado a bordo do nav·io da Armada 
peruana "Ucayali ·, sobre o rio Amazonas, na linha 
de fronteira peruano-brasileira, em 5 de novem
bro de 1976. 

i 
Em conseqilencia, considero que a presente Nota 
e a de Vossa Excelencia, comunicando, igualmente 
o cumprimento por parte da Republica Federativa 
do Bras>il dos requisites necessaries para a apro
va~;ao em seu pais do citado lnstrumento, determi
nam a entrada em vigor, nesta data, do referido 
"Convenio de Assistencia Recfproca para a Re
pressao do Trafico llfcito de Drogas que Produzem 
Dependencia", celebrado entre a Republica do Peru 
e a Republica Federativa do Brasil. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa 
Excelencia os protestos de minha mais alta con
siderat;ao. 

Jose Carlos Mariategui Arellano 
Embaixador Extraordinario e Plenipotenciario da 
Republica do Peru. (") 

brasil e senegal desenvolvem colaborac;ao 
nas areas de cinema, radio e televisao 

Acordo, por troca de Notas, entre o Brasil 
e o Senegal para cooper~o nas areas 
de cinema, radio e televisio,· assinado em 
Brasilia, em 2 de fevereiro de 1979, 
pelo Ministro de Estado das Rel~6es 
Exteriores, Antonio F. Azeredo cia Silveira, 
e pelo Ministro de Estado dos Neg6cios 
Estrangeiros do Senegal, Moustapha Niasse. 

A Sua Excelencia o Senhor Moustapha Niasse, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
do Senegal 

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelencia 
com rela~;ao aos entendimentos mantidos sobre o 

interesse em desenvolver-se coopera<;:ao mais es
treita entre Brasil e Senegal nas areas de cinema, 
radio e televisao, conforme previsto nos artigos 
II e VIII do Acordo Cultural assinado entre nossos 
dois Governos em Brasilia a 23 de setembro de 
1964. 

2. A esse respeito, proponho a Voss a Excelencia 
que - cons•iderando a importancia do cinema, do 
radio e da tel·evisao para o melhor conhecimento 
de nossos povos e consciente da permanente ne
cessidade de se promover a forma~;ao e o aper
fei~;oamento de recursos humanos nessas areas -
nossos dois Governos prestem a colaborat;ao ca
bfvel a entidades brasileiras e senegalesas inte
ressadas em concluir acordos especlfi.cos nesses 
campos, inclusive com vistas a co-produ~;ao cine
matografica e a compra e aluguel de filmes. 

3.. Para tanto, serao definidos anualmente de co
mum acordo, por via diplomatica, projetos priori
tarios de coopera~;ao, com os segulntes objetivos 
principals: a) organizac;:ao ·recfproca de mostras de 
cinema; b) desenvolvimento do inte.rcambio de 
filmes e de prog·ramas culturais, educativos e in
formativos de radio e televisao; e c) organiza~;ao 
de estagios para tecnicos e profissionais dos dois 
pafses. 

4. Caso o Governo da Republica do Senegal es
teja conforme com o que precede, a presente Nota 
e a de Vossa Exceleneoia, da mesma data e de 
identico teor, constituirao urn Acordo entre nossos 
dois Governos, a entrar em vigor na data da pre
sante troca de Notas. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta con
sidera~;ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relat;6es Exteriores do 
Brasil 

acordo sobre cooperac;ao economica 
e industrial brasil-dinamarca 

Acordo sobre Coopera.;:io Economica 
e Industrial entre o Brasil e a Dinamarca, 
assinado em Brasilia, em 5 de fevereiro 
de 1979, pelo Mlnistro de Estado das 
Rela.;:oes Exteriores, Antonio F. Azeredo 
da Silveira, e pelo Embaixador dinamarques, 
Richard Wagner Hansen. 

0 Governo da Republica Federatlva do Brasil 
e 
0 Governo do Reino da Dinamarca 

Desejosos de estreitar ainda mais os la~;os de 
amizade que unem os dois pafses. 

(") Na se~;ao Comunicados e Notas, pagina 99, urn Comunicado do ltamaraty a imprensa sobre a 
entrada em vigor do Acordo para Utilizac;:ao de Esta~;oes Costeiras e de Navios na Regiao Ama
zonica e do Convenio de Asslstencia Recfproc a para Repressao do Trafico llfclto de Drogas que 
Produzem Dependencia. 
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Desejosos de promover o desenvolvimento e a co
operac;ao economica e industrial entre os dois 
Pafses, 

Acordam no seguinte: 

artigo 1." 

As Partes Contratantes encora)arao e procurarao 
desenvolver mutuamente a cooperac;ao economica 
e industrial entre instituic;oes, organizac;oes, em
presas e outras partes nos respectivos pafses. 

artigo 2." 

Formas, modalidades e condic;oes para cooperac;ao 
dentro do quadro deste Acordo serao negociadas 
e acordadas pelas instituil;:oes, organizac;oes, em
presas e outras partes interessadas, na conformi
dade das leis e demais atos normativos nos res
pectivos pafses. 

artigo 3.0 

As Partes Contratantes procurarao facilitar, na me
dida do possfvel, as formalidades relacionadas com 
a preparac;ao, contratac;ao e implementac;ao da co
operac;ao dentro do quadro deste Acordo. 

artigo 4." 

Fica estabelecida uma Comissao Mista intergover
namental para Cooperac;ao Economica e Industrial 
entre o Brasil e a Dinamarca. 

A Comissao Mista podera inc!uir representantes 
de instituic;oes, organizac;:oes. empresas e outras 
partes dos dois pafses. 

artigo 5.0 

A Comissao Mista examinara as relac;oes econo
micas e industrials e, nos termos do Acordo em 
vigor, tambem as relac;oes no domfnio da coopera
cao tecnica entre o Brasil e a Dinamarca. Com 
vistas ao desenvolvimento dessas relac;oes. pro
curara identificar areas de interesse comum e to
mara providencias para a implementac;ao de pro
jetos e programas especfficos. 

artigo 6.0 

A Comissao Mista servira como meio para a troca 
de informac;oes e consulta em assuntos de sua 
competencia e encorajara e facllitara oontatos en
tre empresas comerciais e industrials dos dois 
pafses. 

artlgo 7.0 

A Comissao Mista reunir-se-a em Brasflia ou em 
Copenhague, par solicitac;ao de qualquer das Par
tes Contratantes. 

artigo 8." 

0 presente Acordo entrara em vigor na data da 
assinatura e podera cessar mediante denuncia 
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apresentada por qualquer das Partes Contratantes, 
a qual tera efeito seis meses ap6s a data da noti· 
ticac;ao por escrito. 

Feito em Brasflia, aos 5 (cinco) dias de fevereiro 
de 1979, em tres exemplares, nas lfnguas portu
guesa, dinamarquesa e inglesa, sendo todos os 
textos igualmente autenticos. Em caso de diver
qencia de interpretac;ao, prevalecera o texto em 
lfngua inglesa. 

os acordos entre o brasil e 
a republica de cabo verde 

Acordo sobre Coopera~io Cultural e Tratado 
de Amizade e Coope~o entre os 
Governos do Brasil e de Cabo Verde, 
assinados no Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 7 de fevereiro de 1979, pelo 
Ministro de Estado das Rela~oes Exteriores, 
Antonio F. Azeredo da Sillveira, e pelo 
Secretiirio-Geral do Ministerio 
dos Neg6cios Estrangeiros de Cabo Verde, 
Jorge Carlos de Almeida Fonseca; e o 
texto das Notas trocadas pelo Chanceler 
Azeredo da Silveira e pelo Ministro 
dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
de Cabo Verde, Abilio Augusto Monteiro 
Duarte, sobre aplica~io da 
Conven~io de Previdencia Social e Ajustes 
Complementares assinados entre o Brasil 
e Portugal. A Nota do Chanceler 
cabo-verdiano e datada de 1." de 
fevereiro de 1979 e a do Chanceler 
braslleiro e datada de 7 de feverelro 
de 1979. 

ACORDO DE COOPERA~AO CULTURAL 

0 Governo r:la Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica de Cabo Verde 

Desejosos de fortalecer os lac;os comuns de ami
zade e compreensao existentes entre seus povos 
e de promover as re!ac;oes cu!turais entre os dois 
pafses, e 

Conscientes dos vfnculos culturais que unem seus 
povos, 

Convieram no seguinte: 

artlgo I 

As Partes Contratantes encorajarao a cooperac;ao 
entre os seus dois pafses no campo da cultura, da 
r.iencia e das artes. 
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artigo II 

As Partes Contratantes procurarao tornar efetiva 
essa cooperat;:ao, no ambito do ensino, par inter
media: 

1) do intercambio de professores, profissionais, 
tecnicos e pesquisadores; 

2) da concessao de balsas de estudo de p6s-gra
duat;:ao para cursos em suas Universidades e 
instituicoes de ensino superior; 

3) da concessao de balsas de estudo em institui
c;:oes de treinamento tecnico, em outras entlda
des educacionais e de pesquisa. 

artigo Ill 

Gada Parte Contratante, no campo da formacao 
universitaria, dara a conhecer a outra Parte, anual
mente e par via diplomatica, o numero de estu
dantes dessa outra Parte que poderao obter matri
cula na serie inicial de seus estabelecimentos de 
enslno superior, sem prestacao de exames de ad
missao e isentos de quaisquer taxas ou gravames 
escolares, assim que as autoridades competentes 
de cada Parte Contratante estiverem em condicoes 
de faze-lo. Gada Parte Contratante pode, todavia, 
se considerar conveniente, tamar a iniciativa de 
oferecer, de imediato, tais matriculas nas condi
c;;oes indicadas neste Artigo. 

Paragrafo Primeiro: Os estudantes a serem bene
flciados por essa medida serao selecionados pelas 
duas Partes, de comum acordo, nos termos das 
disposicoes I ega is vigentes em cada pais. 

Paragrafo Segundo: Os estudantes a que se refe
re o presente Artigo s6 poderao obter transferen
cia para estabelecimentos congeneres de seu pals 
de origem ao tim de um periodo minima de dais 
(2) anos letivos (ou quatro semestres academi
cos), com aprova(/ao integral, respeitada a legisla
t;:ao vigente sabre a materia em eada pals. 

artlgo IV 

Os diplomas e os titulos, expedidos por institui
coes de ensino de uma das Partes Contratantes a 
naturals da outra, terao validade no pais de origem 
do interessado, cumpridas as disposit;:oes legals 
vi gentes. 

artigo V 

Gada Parte Contratante promovera, dentro de suas 
possibilidades, o estudo da cultura da outra Parte 
nos estabelecimentos educaclonais e culturais de 
seu pais. 

artigo VI 

Gada Parte Contratante encorajara o mutua conhe
cimento das culturas de seus respectivos povos 
e, com esse objetivo, promovera o intercambio de 
atlvidades artisticas, de livros, publicat;:oes, filmes 
e material audiovisual. 

Par8grafo Primeiro: Nesse sentido, as Partes Con
tratantes estlmularao o intercambio e a co-produ-

c;;ao de material cinematografico, radiofonico e de 
televisao e darao enfase a format;:ao e aperfeit;:oa
mento de recursos humanos nessas areas, inclusi
ve no setor de radio e televisao educativos. 

Paragrafo Segundo: As Partes Contratantes facili
tarao o acesso de pesquisadores a documentos de 
interesse hist6rico da outra Parte, em conformi
dade com as respectivas legislac;:oes. 

artigo VII 

As Partes Contratantes promoverao o intercambio 
e a coopera(/ao entre suas organizavoes, com vis
tas ao desenvolvimento do desporto e a realiza
cao de competit;:oes. 

artigo VIII 

Com o objetivo de facilitar a aplicacao deste Acor
do e tendo em vista propor tantos ajustes quantos 
sejam necessarios para promover um maior de
senvolvimento das relacoes culturais entre os dais 
paises, sera criada, no ambito da Comissao Mista 
de Cooperat;:ao Braslleiro-Cabo-verdiana, uma Sub
comissao Cultural. A Subcomissao Cultural reunir
se-a por ocasiao das sessoes da Comissao Mista, 
em bora possa ser convocada extraordinariamente. 

artigo IX 

As Partes Contratantes empregarao seus melhores 
esfort;:os para resolver qualquer controversia sabre 
a interpretat;:ao ou implementat;:ao do presente 
Acordo atraves dos canals diplomaticos. 

artigo X 

Gada Parte Contratante notificara a outra, por via 
diplomatica, do cumprimento dos requisites legals 
necessarios a entrada em vigor do presente Acor
do, 0 qual passara a vigorar na data da ultima das 
notificat;:oes. 

artigo XI 

0 presente Acordo permanecera em vigor por um 
periodo de quatro anos. Ap6s esse periodo, a sua 
validade sera automaticamente prorrogada por pe
riodos sucessivos de um ano e por acordo tacito, 
a menos que uma das Partes Gontratantes comu
nique a outra, por escrito, com antecedencia de 
seis meses, sua decisao de denuncia-lo. 

Feito em Brasilia, aos sete dias do mes de feve
reiro de 1979, em dais exemplares, ambos na lin
gua portuguesa, os do is fazendo igualmente fe. 

TRATADO DIE AMIZADE E COOPERA(AO 
•ffv-

0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e 
0 Governo da Republica de Cabo Verde, 

lnspirados pelo prop6sito de afirmar, em solene 
documento, os fraternos lacos que unem o Brasil 
e Cabo. Verde, 
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Conscientes de que lagos historicos e culturais 
constituem fundamento solido para a cooperagao 
entre os dois Estados, 

Conscientes ainda de que a colaboragao franca e 
aberta entre os dois Governos ja se des·envolve 
satisfatoriamente, com beneficios mutuos, 

Dispostos a prosseguir na cooperagao tao auspi
ciosamente inaugurada pelo Memorandum de En
tendimento, firmado em Mindelo em 25 de junho 
de 1976, 

Certos de que, para a realizagao plena dos prin
cipios enunciados e para o desenvolvimento inte
gral e autonomo dos dois paises, seria importante 
estabelecer mecanismos que tornassem alnda mais 
concretos e efetivos os lagos que unem o Brasil 
e Cabo Verde, 

Decididos a regular em bases seguras e articular 
em uma base institucional as relac;:oes de coopera
vao entre os dois parses, 

Resolvem celebrar o seguinte Tratado de Amizade 
e Cooperac;:iio: 

artigo I 

As Altas Partes Contratantes reconhecem a exis
tencia de la<;:os de amizade e solidariedade entre 
os respectivos povos e prosseguirao uma politica 
comum com vista a reforc;:ar estes lagos. 
As formas de cooperagao nos varios dominios, em 
particular no economico, comercial, financeiro, tec
nico, cientifico, cultural e judicial, seriio definidas 
por acordos especiais, que concretizarao o presen
te Tratado. 

artigo II 

As formas de cooperac;:ao a que se refere o ArH
go I serao estabelecidas por via diplomatica ou 
atraves da Comissao Mista de Cooperac;:ao Brasi
leiro-Cabo-verdiana, instituida pelo presente instru
mento em seu Artigo Ill. 

artigo Ill 

Fica institurda a Comissao Mista de Cooperac;:ao 
Brasileiro-Cabo-verdiana que tara por finalldade 
fortalecer a cooperac;iio entre os dois parses, ana
lisar os assuntos de interesse comum e propor 
aos respectivos Governos as medidas que julgar 
pertinentes. 

Paragrafo Primeiro: A Comissao sera composta 
de uma sec,;ao de cad a Parte. 

Paragrafo Segundo: 0 Regulamento da Comissao 
sera redigido pela propria Comissao e aprovado 
pelos do is Governos por troca de notas. 

artlgo IV 

0 Brasil e Cabo Verde empenhariio os mru<1mos 
esforgos para lograr a progressiva ampJ.iac;:iio e di
versificac,;ao do intercambio comercial, megiante a 
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utilizac,;ao adequada das oportunidades que se apre
sentarem. Nesse senti do, as Altas Partes Contra
tantes se dispoem a conceder todas as facilidades 
legals compativeis com as obrigagoes internacio
nais assumidas pelos dais parses para eliminar 
entraves ao comercio bilateral. 

artigo V 

As Altas Partes Contratantes estimulariio, dentro 
do quadro de co-participagiio e de conformldade 
com suas respectivas legislagoes nacionais, inves
timentos destinados a lmpulsionar a coopera~tao 
economica mutua. 

artlgo VI 

A tim de cooperar com os pianos de desenvolvi
mento da Republica de Cabo Verde, o Governo da 
Republica Federativa do BrasH estudara as possi~ 
bilidades de estender a Cabo Verde linhas de cre
dito para importac;:iio de produtos e servic;:os bra
sileiros. 

artigo VII 

A fim de promover o comercio reciproco, Brasil e 
Cabo Verde estudariio, conjuntamente, medidas ne
cessarias ao incremento das comunicagoes e dos 
transportes entre os do is parses. 

artigo VIII 

As Altas Partes Contratantes analisariio formas 
mais eficazes de ampliar a cooperac;iio bilateral nos 
campos da educagiio, ciencia e cultura. 

artigo IX 

As Altas Partes Contratantes, reconhecendo as 
vantagens reciprocas de uma cooperagiio cientifica 
e tecnicas amplia e bern ordenada, comprometem
se a estimula-la pelos meios adequados. Para tan
to, as Altas Partes Contratantes convem em envi
dar os melhores esforc;:os para a plena execuc;:iio 
do Acordo Basico de Cooperac;:iio Cientf~ica e Tec
nica entre o Brasil e Cabo Verde, assinado em 
Brasilia, em 28 de abril de 1977. 

artigo X 

Logo que possivel, as Altas Partes Contratantes 
encetariio negociac;:oes destinadas a regular, leva
das em conta as respectivas legislagoes nacionais, 
o estatuto pessoal e o regime de bens dos cabo
verdianos residentes no Brasil e dos brasileiros 
residentes em Cabo Verde. 

artigo XI 
0 presente Tratado entrara em vigor na data da 
troca dos lnstrumentos de Ratificac;:iio e tera dura
gao indeterminada, podendo ser denunciado por 
qualquer das Partes Contratantes mediante aviso 
previa de urn a no. 

Feito em Brasflia, aos sete dias do mes de feve
reiro de 1979, em dois exemplares, ambos na lingua 
portuguesa, os do is fazendo igualmente te. 
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TROCA DE NOTAS SOBRE PREVIDrNCIA 
SOCIAL 

nota do chanceler de cabo verde 

Sua Excelencia 
0 Ministro de Estado das Relacoss Exteriores da 
Republica Federativa do Brasil, 

Excelencia, 

Tenho a honra de me referir as Notas numeros 
310/75, de 4 de outubro de 1975, e 800/FIB/5/77, 
de 24 de fevereiro de 1977, atraves das quais o 
Governo da Republica de Cabo Verde tenha soli
citado que aos nacionais cabo-verdianos, residen
tes no Brasil, continuassem a ser aplicaveis, por 
urn perfodo transit6rio, as disposi<;:oes previstas na 
Convencao de Previdencia Social e Ajustes Com
plementares assinados entre a Republ·ica Federati
va do Brasil e a Republica Portuguesa, ate a con· 
cretizacao das negocia<;:oes e assinatura de uma 
Convencao bilateral entre os nossos pafses. 

No mesmo sentido, a delega<;:ao ministerial cabo
verdiana que, de 25 de abril a 4 de maio de 1977, 
visitou oficialmente o Brasil, voltou a formular se
melhante pretensao tendo obtido a garant·ia da 
total disposi<;:ao bras'ileira em satisfazer a peti<;:ao 
de Cabo Verde. 

Neste contexte, tenho a honra de propor a Vossa 
Excelencia o que se segue: 

1 . Enquanto nao entrar em vigor uma Convencao 
bilateral entre a Republica Federativa do Brasil e 
a Republica de Cabo Verde, os nacionais de cada 
urn dos paises, residentes no territ6rio do outro, 
continuarao a reger-se, no que diz respeito a Segu
ran<;:a Social e domfnios atins, pelas disposi<;:oes 
que lhes eram aplicaveis antes da lndependencia 
de Cabo Verde, a 5 de julho de 1975. 

2. As duas Partes comprometem-se a garantir, 
aos nacionais de cada uma delas residentes no 
territ6rio da outra, os direitos adquiridos ou em 
vias de aquisi<;:ao, de acordo com a legislacao de 
seguran<;:a social respectiva. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as disposicoes anterlores, proponho 
que a presente Nota e a resposta de Vossa Exce
lencia, de igual teor, constituam urn acordo entre 
nossos Governos a entrar em vigor na data de 
resposta de Vossa Excelencia, podendo ser denun
ciado por quaisquer dos dais Governos, mediante 
aviso previa de seis meses. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Ex
celencia os protestos da minha alta estima e con
sideracao. 

Abilio Augusto Monteiro Duarte 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da Republica 
de Cabo Verde 

nota do chanceler do brasil 

A Sua Excelencia o Senhor 
Abflio Augusto Monteiro Duarte, 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros da 
Republica de Cabo Verde. 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de acusar recebimento da Nota 
n.o 0547 /SC8/1 /79, de 1.0 de fevereiro cor rente, 
do seguinte teor: 

"Excelencia, 

Tenho a honra de me reterir as Notas numeros 
310/75. de 4 de outubro de 1975, e 800/FIB/77, de 
24 de fevereiro de 1977, atraves das quais o Go
verna da Republica de Cabo Verde tinha solicitado 
que aos nacionais cabo-verdianos, residentes no 
Brasil, continuassem a ser aplicaveis, por perfodo 
transit6rio, as disposi<;:oes previstas na Convencao 
de Previdencia Social e Ajustes Complementares 
assinados entre a Republica Federativa do Brasil 
e a Republica Portuguesa, ate a concretizacao das 
negocia<;:oes e assinatura de uma Convencao bila-
teral entre as nossos pafses. · 

No mesmo sentido, a delegac;:ao ministerial cabo
verdiana que, de 25 de abril a 4 de maio de 1977, 
visitou oficialmente o Brasil, voltou a formular se
melhante pretensao, tendo obtido a garantia da 
total disposi<;:ao brasileira em satisfazer a peti<;:ao 
de Cabo Verde. Neste contexte, tenho a honra de 
propor a Vossa Excelencia o que se segue: 

1 . Enquanto nao entrar em vigor uma Convenc;:ao 
bilateral entre a Republica Federativa do Brasil e 
a Republica de Cabo Verde, os nacionais de cada 
urn dos pafses, residentes no territ6rio do outro. 
continuarao a reger-se, no que diz respeito a Se
guranc;:a Social e domfnios afins, pelas disposic;:oes 
que lhes eram aplicaveis antes da independencia 
de Cabo Verde, a 5 de julho de 1975. 

2. As duas Partes comprometem-se a garantir, 
aos nacionais de cada uma delas residentes no 
territ6rio da outra, os direitos adquiridos ou em 
vias de aquisi<;ao, de acordo com a legislac;:ao de 
seguranc;:a social respectiva. 

Caso o Governo da Republica Federativa do Brasil 
concorde com as disposi<;:oes anteriores, proponho 
que a presente nota e a resposta de Vossa Exce
lencia, de ·iqual teor, constituam urn Acordo entre 
os nossos Governos a entrar em vigor na data de 
resposta de Vossa Excelencia, podendo ser denun
ciado por quaisquer dos dois Governos, mediante 
aviso previa de seis meses." 

Em resposta, informo Vossa Excelencia de que o 
Governo brasileiro concorda com a proposta aci
ma, ficando tambem entendido que, em territ6rio 
brasileiro, considerar-se-a o referido regime adap
tado as transformacoes na estrutura administrativa 
da previdencia social brasileira decorrentes da 
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criar,;ao do Sistema Nacional de Previdencia e 
Assistencia Social, objeto da Lei n.0 6. 439, de 
1.' de setembro de 1977. 

3. A presente Nota e a Nota de Vossa Excelen
cia, acima transcrita, constituirao urn Acordo entre 
nossos dois Governos, a entrar em vigor na data 
de hoje, podendo ser denunciado por qualquer das 
duas Partes, mediante aviso previa de seis meses. 

AproveHo a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta con
siderac;;ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relac;;oes Exteriores do 
Brasil. (*) 

ratificado o convenio de sanidade 
animal em areas da fronteira 

brasil-bolivia 

Ata da cerimonia de troca dos instrumentos 
de ratific~io do Convenio de Sanidade 
Animal em Areas de Fronteira entre 
o Brasil e a Bolivia, assinada em La Paz, 
em 5 de marQO de 1979, pelo Ministro 
boliviano de Relatt6es Exteriores e Culto, 
Raul Botelho Gonsalvez, e pelo Embaixador 
Extraordinario e Plenipotenciario do 
Brasil, Sizinio Pontes Nogueira (o texto 
do Convenio foi publicado por esta Revista 
em seu numero 14, pagina 144). 

Os abaixo-assinados, Senhor Raul Botelho Gonsal
vez, Ministro de Relac;;oes Exteriores e Culto da 
Bolivia, e Senhor Sizinio Pontes Nogueira, Embai
xador Extraordinario e Plenipotenciario da Repu
blica Federativa do Brasil, devidamente autoriza
dos, reuniram-se no dia 5 de mar<;:o de 1979, na 
sede da Chancelaria da Bolivia, para proceder a 
troca dos instrumentos de ratificac;;ao do Convenio 
de Sanidade Animal em Areas de Fronteira, assi
nado em Brasflia aos dezessete dias do mes de 
agosto de mil novecentos e setenta e sete, pela 
Republica da Bolivia e pela Republica Federativa 
do Brasil. 

Ap6s haverem exibido seus Plenos Poderes, acha
dos em boa e devida forma. apresentaram os res
pectivos instrumentos de ratificac;;ao e procederam 
a troca dos mesmos. 

Em fe do que, no Iugar e dia mencionados, assina
ram a presente Ata. em quatro exemplares, dais 
em idioma espanhol e dois em idioma portugues, 
e neles apuseram os respectivos selos. 

brasil e venezuela assinam acordo 
para dispensa de vistos 

em passaportes diplomaticos 

Acordo entre o Brasil e a Venezuela 
para dispensa de vistas em passaportes 
diplomaticos, assinado em Caracas, em 
5 de martto de 1979, atraves de troca de 
Notas entre o Embaixador brasileiro 
naquele pais, David Silveira da Mota Jr., 
e o Mi,nistro venezuelano das Relatt6es 
Exteriores, Sim6n Alberto Consalvi. 

A Sua Excelencia o Senhor Doutor Simon Alberto 
Consalvi, 
Ministro das Relac;:oes Exteriores 
Senhor Ministro, 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelencia 
que o Governo da Republica Federativa do Brasil 
esta disposto a concluir com o Governo da Repu
blica da Venezuela urn Acordo para a Dispensa de 
Vistas em Passaportes Diplomaticos, nos seguin
tes termos: 

1) Os titulares de pas sa porte diplomatico brasi
leiro. valido, membros da Missao diplomatica 
ou das Repartic;:oes consulares do Brasil na 
Venezuela estao isentos de vista para entrar 
e permanecer em territ6ro venezuelano duran
te o perfodo de sua missao. 

2) Os titulares de passaporte diplomatico vene
zuelano, valido, membros da Missao diploma
tics ou das Repartic;;oes consulares da Vene
zuela no Brasil estao isentos de vista para 
entrar e permanecer em territ6rio brasileiro 
durante o perfodo de sua missao. 

3) Os titulares de passaporte diplomatico brasi
leiro, valido, nao acreditados na Venezuela, 
estao isentos de vista para entrar em terri
t6rio venezuelano e nele permanecer por prazo 
nao superior a tres meses, prorrogaveis pelas 
autoridades venezuelanas, de acordo com a 
legislac;:ao vigente. 

4) Os titulares de passaporte diplomatico vene
zuelano, valido, nao acreditados no Brasil, es
tao isentos do vista para entrar em territ6rio 
brasileiro e nele permanecer por prazo nao 
superior a tres meses. prorrogaveis pelas auto
ridades brasileiras, de acordo com a legisla
c;:ao vigente. 

5) As faoilidades do presente acordo nao isentam 
os cidadaos da Republica Federativa do Brasil 
e da Republica da Venezuela da obrigac;;ao de 
observar as Leis e regulamentos de ambos 

(*) Na sec;;ao Mensagens, pagina 110, o texto do telegrama enviado pelo Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros da Republica de Cabo Verde, Abflio Duarte, ao Chanceler Azeredo da Silveira. 
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OS pafses, referentes a entrada, permanencia 
e sa fda de estrangeiros. 

6) 0 Governo da Republica Federativa do Brasil 
e o Governo da Republica da Venezuela podem 
suspender a aplicacao do presente acordo, por 
motives de ordem publica, seguranca ou saude 
publica. A suspensao determinada por urn dos 
Governos devera ser comunicada imediatamen
te ao outro Governo pelos canals diplomaticos 
competentes. 

2. Caso o Governo da Republica da Venezuela 
concorde com as disposicoes acima, tenho a honra 
de proper que a presente Nota e a de resposta de 
Vossa Excelencia, da mesma data e de identico 
tear, constituam urn acordo entre nossos dais Go
vernos a entrar em vigor na data de hoje. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta con
sidera<;:ao. 

David Silveira da Mota Jr. 
Embaixador do Brasil 

modificado o anexo b 
do tratado de itaipu 

Acordo por troca de Notas entre o Brasil 
e o Paraguai, para efetivar modificac;:oes 
tecnicas das obras descritas no Anexo B 
do Tratado de ltaipu, assinado pelos 
Ministros das Relac;:oes Exteriores 
do Brasil, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
e o do Paraguai, Alberto Nogues, em 12 
de marc;:o de 1979. 

A Sua Excelencia o Senhor 
Doutor Alberto Nogues, 
Ministro das Relacoes Exteriores do Paraguai 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa 
Excelencia que, em cumprimento da Resolucao 
CA-018/78. do Conselho de Administracao da Enti
dade Binacional ltaipu, o Diretor-Geral e o Diretor
Geral Adjunto da referida entidade, por offcio da
tado de 12 de dezembro de 1978, levaram a consi
deracao do Governo brasileiro a proposta de algu
mas modificacoes das obras descritas no Anexo 
"B" ao Tratado de 26 de abril de 1973, tendo pre
sente, inclusive, o Acordo por troca de Notas cele
brado entre os Governos brasileiro e paraguaio 
em 30 de outubro de 1978. 

2. Tendo em vista o que disp6e o artigo Ill, pa
ragrafo 2, do Tratado de ltaipu e o captfulo I, ter
ceiro paragrafo, do anexo "B" ao mesmo Tratado 
e considerando, outrossim, as raz6es que levaram 
a Entidade Binacional ltaipu a propor as modifica-

coes em apreco, inteiramente concordes com a 
finalidade principal do Tratado de 26 de abril de 
1973, cabe-me manifestar a Vossa Excelencia que 
o Governo do Brasil, atendendo aos termos da 
citada Resolucao, esta de acordo em modificar, 
na seguinte forma, o anexo "B" ao Tratado de 
itaipu, ja anter,iormente alterado por troca de Notas 
de 22 de abril de 1975: 

I. no capitulo II - "Descricao Geral ": 

a) Pariigrafo 2 - "Disposicao Geral" - on de 
se le 

"com desenvolvimento total de 8,5 km". 
deve-se ler "com desenvolvimento total 
de 7,7 km". 

II. no capitulo Ill - "Componentes Principals do 
Projeto": 

a) Pariigrafo 2 - Vertedor - onde se le 
"dotado de 17 comportas, com comprimen-
to de 414 m, capaz de verter ate ...... . 
58.000 m3/s", deve-se ler "dotado de 14 
comportas, com comprimento de 355m, 
capaz de verter ate 62.000 m3/s". 

b) Pariigrafo 3 - "Barragem lateral dire ita" 
- onde se le "comprimento de 758,5 m 
e volume de 460. 000 metros cubicos", de
ve-se ler "comprimento de 997 m e volu
me de 704.000 metros cubicos"; 

c) Pariigrafo 4 - "Barragem principal e to
mada d'agua" - on de se le "com corea
menta na cota 224m, comprimento de 
1.406 m e volume de 5.100.000 metros 
cubicos ", deve-se ler "com coroamento na 
cota 225m. comprimento de 884 m e vo
lume de 5. 200.000 metros cubicos"; 

Onde se le "A barragem tera 18 aberturas para 
tom ada d 'agua" deve-se ler "A barragem tera 20 
aberturas para tomada d'agua"; 

d) Pariigrafo 5 - "Casa de Forca" 

Dar a seguinte nova redacao: "A casa de forca 
estara localizada ao pe da barragem principal, com 
comprimento de 950 m. Na mesma sera instal ado 
urn conjunto gerador composto de 18 unidades de 
700 megawatts cada uma. Nove destas unidades 
serao em 50 Hz e nove em 60Hz. Alem disso. a 
Central podera contar, utilizando o espaco dispo
nivel na casa de forca. com ate duas unidades 
geradoras de reserva, que serao uma de 50 Hz e 
outra de 60 Hz. 

- Todas as unidades de 50 Hz serao instaladas 
na metade oeste da casa de forca e as de 60 Hz 
na meta de leste. A plataforma superior da casa 
de for<;:a estara na cota 144m acima do nivel do 
mar"; 

e) Pariigrafo 6 - "Barragem na margem esquer
da" - Dar a seguinte nova redacao: "Uma barra
gem de gravidade em concreto aliviado, com com-
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primento de 350m e volume de 778.000 metros 
cubicos"; 

f) Pariigrafo 7 - "Barragem lateral esquerda" -
On de se le "comprimento de 2. 200 m e volume 
de 12. 600.000 metros cubicos ", deve-se ler "com
primento de 1.984 m e volume de 11.400.000 me
tros cubicos". 

3. A presente Nota, e a de Vossa Excelencia, de 
identico teor e mesma data, constituem acordo en
tre nossos Governos. 
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa 
Excelencia os protestos da minha mais alta con
siderar,:ao. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relar,:5es Exte,riores do 
Brasil 

guiana e equador depositum 
instrumentos de ratifica~io 

do tratado de coopera~io amazonica 

Atas das cerimonias de dep6sito 
do instrumento de ratifica~o do Tratado de 
Coopera4;io Amazonica, por parte 
dos Governos da Republica Cooperativa da 
Guiana e da Republica do Equador, 
assinadas, separadamente, no Palacio 
ltamaraty de Brasilia, em 14 de marc;o de 
1979, pelo Ministro de Estado das Relac;oes 
Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
e, respectivamente, pelo Ministro de 
Energia e Recursos Naturais da Guiana, 
Hubert Oliver Jack, e pelo Ministro 
de Estado das Relac;oes Exteriores do 
Equador, Jose Ayala Lasso. 

ata assinada com a guiana 

Os abaixo-assinados, Sua Excelencia o Senhor Em
baixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Rela<;:5es Exteriores da Re-
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publica Federativa do Brasil, e Sua Excelencia o 
Senhor Hubert Oliver Jack, Ministro de Energia e 
Recursos Naturais da Republica Cooperativa da 
Guiana, reuniram-se no Palacio ltamaraty, em Bra
silia, aos 14 dias do mes de marc;:o de 1979, para 
a cerimonia de deposito do lnstrumento de Ratifi
cac;:ao, par parte do Govemo da Republica Coopera
tive Guiana, do Tratado de Cooperac;:ao Amazonica, 
assinado em Brasilia, no dia 3 de julho de 1978. 

E tendo sido achado em boa e devida forma o dito 
lnstrumento de Ratificac;:ao, foi efetuado o seu de
posito nos arquivos do Governo da Republica Fe
derativa do Brasil. 

Em fe do que, no Iugar e data acima declarados, 
assinaram a presente Ata, feita em dois exempla
res, em portugues e em ingles - Ata da qual sera 
enviada copia fotostatica aos Governos de cada 
uma das Altas Partes Contratantes - e nela apu
seram seus selos. 

ata assinada com o equador 

Os abaixo-assinados, Sua Excelencia o Senhor Em
baixador Antonio Francisco Azeredo da Silveira, 
Ministro de Estado das Relar,:5es Exteriores da Re
publica Federativa do Brasil, e Sua Excelencia o 
Senhor Embaixador Jose Ayala Lasso, Ministro de 
Estado de Relac;:5es Exteriores da Republica do 
Equador, reuniram-se no Palacio ltamaraty, em Bra
silia, aos 14 dias do mes de marc;:o de 1979, para 
a cerimonia do deposito do lnstrumento de Rati
ficac;:ao, por parte da Republica do Equador, do 
Tratado de Cooperac;:ao Amazonica, assinado em 
Brasflia, no dia 3 de julho de 1978. 

E tendo sido achado em boa e devida forma o dito 
lnstrumento de Ratificar,:ao, foi efetuado o seu de
posito nos arquivos do Governo da Republica Fe
derativa do Brasil. 

Em fe do que, no Iugar e data acima declarados. 
assinaram a presente Ata, feita em dois exempla
res. em portugues e em espanhol - Ata da qual 
sera enviada copia fotostatica aos Governos de 
cada uma ,das Altas Partes Contratantes - e nela 
apuseram seus selos. 
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em vigincia dois acordos 
entre o brasil e o peru 

Comunlcado do ltamaraty a 
lmprensa, dlvulgado em' 

Brasilia, em 15 de janeiro de 1979: 

Em cerimonia realizada hoje no ltamaraty, o Se
nhor Ministro de Estado das Relacoes Exteriores, 
Embaixador Antonio F. Azeredo da Silveira, e o Em
baixador do Peru, Senhor Jose Carlos de Mariategui 
Arellano, procederam a troca de Notas para entra
da em vigor do "Acordo sobre Util·!~acao de. E.sta; 
goes Costeiras e de Navios na Reg1ao Amazomca 
e do "Convfmio sobre Assistencia Reciproca para 
Repressao do Trafico llicito de Drogas que Produ
zem Dependencia ", concluidos entre os Governos 
do Brasil e do Peru em 5 de novembro de 1976, 
por ocasiiio do encontro entre o Presidente Erne~
to Geisel e o Presidente Francisco Morales-Bermu
dez, na fronteira entre os do is paises. 

2. Em cerimonia realizada em Lima, nesta mesma 
data, completaram-se, par sua vez, as formalida
des necessarias a entrada em vigor do "Convenio 
de Abastecimento a Medio Prazo de Produtos" e 
do "Convenio de Transportes Fluviais ", igualmente 
fi rmados em 5 de novembro de 1976. 

3. Com os atos em aprec;o, estao em vigor, a 
partir de hoje. 13 dos 14 acordos concluidos entre 
o Brasil e o Peru. par ocasiiio do hist6rico encon
tro presidencial. os quais compoem um conjunto 
expressive de instrumentos bilaterais capazes de 
repercutir de maneira extremamente favoravel no 
incremento do intercambio brasileiro-peruano. 

4. Os mencionados instrumentos inserem-se. por 
outro lado, no amplo contexto da cooperacao regio
nal prevista no Tratado de Cooperacao Amazonica, 
cuja recente ratificac;ao, pelo Brasil, reafirmou, de 
maneira expressiva, a disposic;ao do Governo bra
sileiro de contribuir para sua entrada em vigor, 
dentro do mais breve prazo possivel. 

governo argentino envia emissar1o a 
brasftia para tratar de itaipu e corpus 

Comunicado do ltamaraty 
a imprensa, divulgado em BrasiUa, em 

18 de janeiro de 1979: 

0 Ministro Azeredo da Silveira reuniu-se hoje com 
o enviado especial do Ministro Carlos Pastor, Almi
rante Horacia Colombo, e teve o prazer de com 
ele conversar por cerca de tres horas. Como es
tamos a dois meses do fim do presente Go
verna, sera anunciado o resultado dos entendi
mentos caso se encontre soluc;ao para a queslao 
da harmonizacao de ltaipu e Corpus. Em caso con
tra rio, nenhum comentario ou declaracao sera feito 
pelo Governo brasHeiro. 

as conversa~ies tripartites sobre 
itaipu e corpus 

Comunicado do ltamaraty a imprensa; 
dlvulgado em Brasilia, em 31 de janeiro 
de 1979; Aide-Memolre encaminhado ao 

Governo da Republica Argentina em 
15 de feverelro de 1979 e divulgado a 

imprensa em 19 de feverelro; e 
Comunicado do ltamaraty a imprensa, em 

9 de marc;o de 1979: 

comunicado de 31 de janeiro 

Com referencia a recente evolucao da questao das 
conversac;:oes trlpartites sabre ltalpu e Corpus, o 
ltamaraty tern a esclarecer: 

a) ainda ontem, pela manha, a Chancelaria 
argentina referiu ao Embaixador Claudio 
Garcia de Souza a f6rmula de flexibilidade 
na cota de Corpus, no contexto, inclusive, 
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do funcionamento de vinte turbinas em 
ltaipu; 

b) na tarde de ontem, porem, o Embaixador 
do Brasil em Buenos Aires recebeu uma 
proposta argentina de texto substitutive 
ao documento rubricado por representan
tes dos tres pafses, no Rio de Janeiro, em 
setembro ultimo, com o esclarecimento e 
a confirma~ao de que o Almirante Horacia 
Raul Colombo, efetivamente, nao trouxera 
a Brasflia a formula mencionada na letra 
''a", acima; 

c) o novo documento argentino, embora nao 
inclua a refe11ida formula, introduz modi
ficac;:oes substanciais no texto do Rio de 
Janeiro, bern como nas formulas discuti
das em Punta del Este (dezembro ultimo), 
indo multo ah~m das propostas apresenta
das pelo Almirante Colombo, em Brasilia, 
no mes de janeiro COrrente; 

d) a luz desses novas desdobramentos, o 
Governo brasileiro esta cons·iderando sua 
posl~ao geral com rela~ao a materia. 

aide-memoire 

0 Governo brasileiro examinou, com a maier aten
c;:ao e interesse, dentro do espirito construtivo que 
tern norteado sua posi~ao durante os entendimen
tos mantidos com representantes argentinas e pa
raguaios sobre ltaipu e Corpus, o "Projeto de revi
sao e complementa~ao do documento preparado 
no Rio de Janeiro ·•, que foi entregue, no d>ia 30 de 
janeiro ultimo, ao Embaixador do Brasil em Buenos 
Aires pelo Subsecretario de Rela~oes Exteriores, 
Comodoro Carlos Cavandoli. 

2. Naquela oportunidade, o Subsecretario Cavan
doli assinalou ao Embaixador do BrasH que a inten
~ao argentina quanta ao documento do Rio de 
Janeiro, cons'istia .basicamente na inser~ao de pon
tes derivados dos entendimentos de Punta del Este, 
no preenchimento dos claros deixados no Rio de 
Janeiro, na melhoria de algumas expressoes ou 
frases sem troca de substancia e, naturalmente, 
na inser~ao de duas clausulas substantives novas 
e independentes, a saber, a e~pltcita~ao do com
promisso braslleiro-paraguaio de nao operar simul
taneamente mais de 18 turbinas em ltaipu e a 
flexibilidade da cota de 105 metros em Corpus. 

3. Como o compromisso de nao operar simulta
neamente mais de 18 turbinas em ltaipu ja havia 
sido aceito em Punta del Este, atraves da inser~ao, 
no projeto de acordo tripartite, de referencia as 
notas que, sabre o assunto, forarn trricadas entre 
o Brasil e o Paraguai, poderia parecer, segundo o 
esclarecimento do Subsecretario Cavandoli, que, 
a rigor, a Argentina estaria propondo apenas urn 
dispositive novo, o referents a fle~ibilidade da cota 
de Corpus. 

4. Uma analise do documento apresentado, en
tretanto, indica, como seu proprio titulo sugere, 
que nao se trata de uma revisao formal e de estilo 
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do texto rubricado no Rio de Janeiro, com urn 
novo dispositive e o preenchimento de claros exis
tentes no texto rubricado por todos os integrantes 
das representa~oes dos tres paises, mas de pro
pasta de modifica~oes substanciais, que nao so
mente o desvirtuam em pontes essenciais, sabre 
os quais tinha havido consenso, mas lhe introdu
zem, expressa ou 'implicitamente, conceitos que 
contrariam a posi~ao ~nvariavel que o Brasil vern 
adotando, desde o inicio das conversa~oes, e que, 
par si, justificariam a nao participa~ao do Brasil 
nos entendimentos tripartites. Basta atentar para 
o fato de que das 34 sugestoes apresentadas, 
23 dizem respeifto a modifica~oes de fundo e so
mente 11, de forma. 

5. 0 ponte fundamental, que foi acordado desde 
o inicio dos entendimentos, e que o Brasil os acei
tou por se tratar da negocia~ao de urn documento 
internacional tripartite de carater operative, que 
buscaria o ponte de encontro dos interesses dos 
tres paises, na questao. 

6. Foi dentro dessa cenceitua~ao que se realiza
ram as quatro reunioes tripartites em Assun~ao e 
a reuniao do Grupe de Reda~ao, no Rio de Janeiro. 
Foram eles tambem que nortearam as conversa
coes mantidas, recentemente, em Punta del Este, 
entre os Chanceleres dos tres pafses. 

7. Nesse contexte, os representantes brasileiros 
propuseram e os participantes argentinas e para
guaios aceitaram, na Reuniao do Rio de Janeiro, 
que se fizesse men~ao expressa a circunstancia 
de que· todas as clausulas seriam acordadas "den
tro do que juridicamente compete a cada Estado", 
que aceitaria o que houvesse sido pactuado "no 
que lhe diz respeito" (caput do § 5 e trecho cor
respondents do § 6) . Essas ressalvas sao de im
portancia fundamental, pols resguardam, em rela
c;:ao a cada Parte, todas as materias que sao de 
sua exclusiva competencia. Tern, assim, significa
do relevante e negative, sob o aspecto da filosofia 
do documento, a sugestao, ora apresentada pela 
Argentina, de suprimir as duas referencias cor
relates. 

8. Par outro lado, outras sugestoes do documen
to argentino, fazendo tabula rasa do campo res
trite ao exercicio da sobe,rania dos Estados ou a 
atua~ao conjunta dos socios de cada urn dos em
preendimentos binacionais, manifestam, tambem. 
de forma iniludivel, a tentativa de estabelecer, 
para materias dessa natureza, tratamento tripartite 
indevido. 

8. E o que se da, por exemplo, com a proposta 
de submeter a urn centrale tripartite o cumprimen
to dos parametres de navega~ao (§ 5, letra "b"). 
E o que se verifica, igualmente, nas propostas re
ferentes ao item relative as faciHdades a serem 
concedidas durante a constru~ao e o enchimento 
das duas represas. 0 texto rubricado no Rio de 
Janeiro r§ 5, letra "d") deixa perfeitamente claros 
os pontos que sao da competencia bilateral dos 
parceiros de urn e outro empreendimento, enquan
to o substitutive argentino pretende estabelecer, 
no que diz respeito ao enchimento de itaipu, urn 
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sistema tripartite para essa operac;:ao. Chega, 
alias, o Governo argentino a propor, nessa mesma 
linha, a reaBzac;:ao de uma "reunlao tripartite, em 
Buenos Aires, de urn ou mais tecnicos por pafses, 
para analisar os elementos relaoionados com o 
enchimento de ltaipu, tais como as possibilidades 
dos reservat6rios (" brasileiros ") sobre o rio lgua
<;:u, os caudais naturals da referida Bacia e seu 
regime hidrol6gico, raoional e asseguravel durante 
o enchimento, em considerac;:ao aos interesses dos 
tres paises". 

10. AI em desse aspecto referente a filosofia 
mesma dos entendimentos, cabe aqui assinalar 
dois outros pontos relativos as propostas sobre o 
tern a acima referido. Apesar de prever, para o 
enchimento de ltaipu, a referida reuniao, a pro
pasta argentina ja estabelece normas rigidas sabre 
a epoca (de seca) e durac;:ao do enchimento e 
sobre o caudal a ser mantido na sec;:ao Encal'nac;:ao
Posadas, o que torna inte·iramente dispensavel a 
constituic;ao do projetado grupo tecnico. Por outro 
lado, causa especie o tratamento desigual com 
que sao estabelecidas as normas a serem segui
das pel a ltaipu e a "colaborac;:ao" que o Brasil e 
o Paraguai se obrigam a prestar durante a cons
truc;:ao de Corpus, a qual, livre de qualquer reuniao 
previa e fora de urn contexto tripartite, incluiria 
i nformac;oes "sobre as Bacias do Parana e de seus 
afluentes que exija o modelo hidrol6gico a ser 
utilizado para o progn6stico de cheias durante o 
periodo de construc;ao ", mais a obrigac;:ao de que 
as represas brasileiras absorvam urn caudal de 
5. 000 m3/s, em determinadas circunstancias de 
cheias, o que seria praticamente impossfvel asse
gurar. 

11 . Com relac;:ao a pretensao de que se mante
nha, durante o enchimento, uma vasao minima de 
6.000 m3/s, na sec;:ao Encarnac;:ao-Posadas, cabe 
assinalar que nao representarla el,a nenhuma con
cessao a itaipu ou ao Brasil, dentro do que ficou 
estabelecido no documento do Rio de Janeiro, ao 
prever uma cooperac;ao reciproca entre os dais 
aproveitamentos, por ocasiao do enchimento de 
seus respectivos reservat6rios. Basta ter presente, 
a esse respeito, que a vasao minima registrada, 
na referida sec;ao Encarnac;ao-Posadas, e de cerca 
de 3.000 m3/s. 

12. Como expressamente assinala o paragrafo 
inicial do documento do Rio de Janeiro, mantido, 
neste ponto, pelo novo texto argentino, os dois 
aproveitamentos hidreletricos de ltaipu e Corpus 
estao sendo projetados ou construfdos "de acordo 
com o espirito e a letra do Tratado da Bacia do 
Prata e das declarac;oes e resoluc;oes adotadas 
nesse contexto". Ha, assim, urn marco juridico 
amplo, mas perfeitamente deHnido. em que se 
inserem a construc;ao e a operac;ao dos dois apro
veitamentos. Nao se pode justificar, pols, a suges
tao feita, no dispositive referente a navegac;ao 
(§ 5, letra "f"), de substituir a expressiio "Tratado 
da Bacia do Prata" por "Bacia do Prata ", o que 
desloca 0 assunto do quadro juridico que lhe e 
proprio. Nesse mesmo item sobre navegac;ao, a 
proposta de supressao do trecho "e tomarao, 
quando pertinente, e no memento oportuno, as 

providencias adequadas a fim de realizar ... ", que 
estabelecia a oportunidade da realizac;:ao das obras 
que possibilitem a navegac;:ao e o transbordo, eli
mina impol'tante salvaguarda e torna automatica a 
obrigac;ao de realiza-las, sem levar em conta o 
conceito de volume e caracterfsticas das cargas, 
que foi consagrado na Resoluc;ao n.o 118, da IX 
Reuniao de Chanceleres dos Pafses da Bacia do 
Prata, realizada em Assunc;:ao, em 1977. 

13. Outro aspecto, relativo aos principios basi
cos que inspiraram as reunioes tripartltes e que 
foi cristalizado no Documento do Rio de Janeiro. 
diz respeito a aplicac;ao geografica do eventual 
acordo: no que tange diretamente ao rio Parana, 
teria o acordo aplioac;ao a jusante de ltaipu; 110 

que se refere a areas territoriais, aquelas que po· 
dem estar sob influencia dos dois aproveitamentos. 
I: 0 que fica patente, atraves da analise do item 
que trata dos efeitos da operac;ao de ltaipu e Cor
pus e de sismologia (§ 5, letras "g" e "I") . 0 pri·
meiro, urn dos disposltivos mais importantes do 
projetado acordo, refletia, no instrumento do Rio, 
urn equilfbrio exaustivo, alcanc;:ado entre as posi
c;oes dos paises a jusante e de montante, no que 
se refere a influencia da operec;ao de represas 
nas condic;oes e comportamento do rio. 0 equili
bria havia sido obtido - o que tornou o texto 
aceitavel para o Brasil - atraves da aplicac;:ao dos 
mesmos principios aos aproveitamentos - e ape
nas a esses dois - de ltaipu e Corpus, o que 
definia, no ambito fluvial, os limites naturals da 
aplicac;ao do acordo. 0 "projeto de revisao e com
plementac;ao", ao sugerir, no dispositive analisado, 
a supressao das expressoes "no que lhes diz res
peito", "pelos cauda is efluentes dos citados apro
veitamentos" e "pelos citados aproveitamentos", 
lhe confere uma amplidao geografica indevida e 
inaceitavel. 0 mesmo se verifica no item rete
rente a sismologia, que se restringia, naturalmen
te, a "zona de influencia das represas ", ress~lva 
que, se suprimida, ampliaria, ilimitadamente, o am
bito de aplicac;ao do dispositive. 

14. A essencia do projeto de acordo a que se 
chegou no Rio de Janeiro, que representa o ponto 
de convergencia de interesses e que justifica, nao 
s6 tecnica mas politicamente. os entendimentos 
havidos, e a interrelac;ao constante entre a cota 
de Corpus e a flexibilidade de operac;ao de ltaipu 
(§ 5, letra "h"l. As modificac;oes ora sugeridas 
pela Argentina sobre esses dois pontos desvirtuam 
completamente seu sentido e desequilibram total
mente o documento em seu conjunto. 

15. 0 posterior acrescimo, na mencionada letra 
"h ". dos dispositivos referentes ao numero de ma
quinas em operac;ao e as vantagens que seriam 
garantidas a ltaipu e Corpus durante sua constru
<;:iio e enchimento, como se vera ao tratar-se, mais 
adiante, desses pontos especificos, em nada modi
fica aquela equac;ao fundamental. 

16. A cota normal em Corpus, de acordo com 
as condic;oes daquele trecho fluvial, e de cerca 
de 95m, que corresponde a 98,5m no ponto "trifi
nio ", o que permitiria ao aproveitamento hidrele
trico ,a ser construido naquela regiao, ter cerca 
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de 2.664 MW de potencia instalada. 0 aumento 
dessa cota para 105m, que o Brasil estava pro
penso a aceitar, caso se verificasse urn acordo, 
permitiria aquela represa ter uma potencia insta
lada de 4.410 MW, g'anhando, assim, 1. 746 MW. 
ltaipu, por seu !ado, de acordo com o que lhe 
cabe, segundo as condicoes do rio naquele ponto, 
tera, se nao se chegar a urn acordo que preveja 
modificac;:ao desse dado, uma cota media de rejeite 
de 100m, o que corresponde, em potencia instala
da, a 12.600 MW. Na hip6tese de que se aceitasse, 
para Corpus, uma cota de 105m, essa potencia se 
reduziria 11.720 MW, reglstrando-se uma perda de 
880 MW. 

17. Sao os 10 metros - que o Brasil, na hip6-
tese de que se chegasse a urn entendimento, esta
va disposto a ceder a Corpus, concessao realmen
te excepcional - que constituiam urn dos fatores 
da equacao de equilibria: cota de Corpus versus 
flexibilidade de operacao de ltaipu. 

18. Assim sendo, nao se pode compreender a 
f6rmula, agora proposta pela Argentina, da prevl
sao de uma reserva de 5 metros acima da cota 
concessional de 105m em Corpus (o que, ja se 
enfatizou, constituiria excepcional vantagem), pois 
os 5 metros adicionais, em primeiro Iugar dese
quilibrariam aquela equacao e nao teriam justifi
cativa alguma como necessaries "a assegurar uma 
adequada coordenac;:ao operativa entre os dois em
preendimentos". Esse ass unto foi tratado (§ 5, 
letra "e ") no documento do Rio e nele nao ha 
referencia alguma, direta ou lndireta, expressa ou 
implicita, a necessidade, para essa "coordenacao 
operativa ", de uma "reserva" de cota em Corpus. 

19. Por outro I ado, o segundo objetivo da men
cionada reserva de 5 metros, o de que "pod era 
ser aproveitada etm caso de ocorrerem cheias 
extraordinarias superiores a 45.000 m3js - valor 
maximo observado em Posadas no ano de 1905 -
e ate o valor da chela maxima de proje:to, prevista 
na barragem de Corpus, que e de 95.000 m3/s", 
nao se justifica tendo presente inclusive a pro
babilidade reduzida da ocorrencia dessas hip6te
ses, e nao parece compreensivel, considerando 
os investimentos adicionais que exigiria. 

20. Caberia, ainda, assinalar que a refer ida "re
serva" permitiria, em tese, a Corpus ter, em de
terminadas clrcunstancias, uma cota de 110m, o 
que e inadmissivel. pols, nessas ocasioes, haveria, 
em ltaipu, diminuicao de potencia da ordem de 
1.370 MW, o que caracterizaria prejuizo sensivel 
e pode exigir a modificac;:ao do proje:to de ltaipu, 
para fazer face a esse acrescimo de elevacao do 
nivel do canal de fuga. 

21. 0 desequilibrio da equac;:ao fundamental do 
eventual acordo, que constitula sua pr6pria essen
cia, torna-se ainda mais flagrante ao serem anali
sadas as sugestoes apresentadas para o item re
ferente ao outro ponto da equac;:ao: a flexibilidade 
da operac;:ao de ltaipu, contrapartida que nos seria 
dada pela concessao de consideravel aumento da 
cota de Corpus. As modificac;:oes de forma suge
rldas, agora, pela Argentina tern urn aspecto poli
tico apreciavel. 
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22. Com efeito, o dispositive, no documento do 
Rio de Janeiro, que consagraria a aceitac;:lio, para 
Corpus, por parte de ltaipu, de uma cota superior 
a que normalmente lhe corresponde (§ 5, letra "a") 
e vazado em termos positivos que refletem a con
cessao feita. 

23. A essa concessao por parte de ltaipu, corres
pond Ia, simetricamente, a concessao feita a mes
ma represa, refere.nte a sua flexibilidade de opera-
cao (§ 5, letra "b"). 

24. As modificac;:oes ora sugeridas pela Argentina 
retiram, no dispositivo referente a cota de Corpus, 
a ressalva natural "salvo circunstancias excepcio• 
nais" e a substituem pela figura esdruxula da 
"reserva ate 5 metros". que, como foi assinalado. 
e indefensavel e 'inaceitavel. 

25. Por outro lado. conforme entendimentos al
canc;:ados em Punta del Este, acordou-se consagrar 
que a diferenca entre o zero altimetrico argentino 
eo "zero BrasH" e de 0,0611m, tomando-se. como 
base, documento oficial da Comissao Mista Para
guaio-Argentina do Rio Parana, que mereceu te 
do Brasil. Nao e passive!, assim, compreender o 
elemento de duvida desnecessario e gratuito que 
o novo texto argentino introduz. ao pretender a 
supressao daquele dado numerico. 

26. No que diz respeito, porem, ao equilibria que 
se verificava nos dais !tens principals do documen
to rubricado no Rio - a cota de Corpus e a flexi
bilidade de operac;:ao de ltaipu - a atual sugestao 
argentina o destr6i inteiramente: mantendo o con
texto positivo do item referente a cota de Corpus. 
propoe, para 0 dispositivo relativo a flexibilidade 
de operac;:ao de lta·ipu, com a inversao de para
grafos, a modificac;:ao de seu espirito: deixa de 
haver a consag·rac;:ao de uma vantagem, a qual se 
transforma em uma limitac;:ao, em uma restric;:ao. 
s6 atenuada pela possibilidade de que tal operac;:ao 
se efetue "com a flexibilidade que aconselha sua 
melhor utilizac;:ao ... ". Par outro I ado, a sugestao 
de suprimir, desse dispositive, a ressalva manifes
tada na expressao "no que depend a de sua opera
c;:ao e salvo circunstancias natura is excepcionais", 
confere, sem justificacao alguma, a usina para
guaio-brasilelra uma responsabilidade ilimitada no 
que tange a manutem;:ao dos parametros de nave
gac;:ao acordados. 

27. A transcric;:ao de urn e outro dispositive da 
perfeitamente idei•a do objetivo da sugestao apre
sentada e de como modifica ela fundamentalmente 
o espirito dos dais termos fundamentals da equa
c;:ao central do acordo: 

a) texto do Rio de Janeiro: 

"b) ltaipu operara com a flexibilidade 
que aconselha sua melhor utilizac;:ao, 
segundo os requisitos de carga dia
ria dos sistemas eletricos do Brasil 
e do Paraguai, podendo utilizar a to
talidade de sua potencia na gerac;:ao 
de energia, mantendo vazoes a jusan
te de modo a nao ultrapassar, no que 



Documento digitalizado pela equipe de Mundorama - Divulgação Científica em Relações Internacionais (http://www.mundorama.net).

depends de sua operac;:iio e salvo 
circunstancias naturals excepcionais, 
os seguintes parametros para a na
vegac;:iio, medidos de acordo com a 
pratica internacional, na zona da 
fronteira fluvial dos tres pafses: ve· 
locidade de variac;:iio horaria de nfvel 
- O,Sm/hora; variac;:ao diaria de nf
vel - 2,0m/dia; velocidade superfi
cial maxima normal - 2m/segundo." 

b) texto ora proposto da Argentina: 

"b) ltaipu operara mantendo caudais a 
jusante de maneira a nao ultrapassar 
os seguintes parametres para a na
vegac;:iio, medidos na zona da frontei
ra fluvial entre os tres pafses: va
riac;:iio horaria de nfvel: O,Sm/hora: 
variac;:ao diaria de nfvel: 2,0m/dia; 
velocidade superficial maxima nor
mal: 2m/segundo. 

A operac;:iio de ltaipu, dentro dos parame
tres citados, podera ser efetuada com a 
flexibilidade que aconselhe sua melhor 
utilizac;:ao, segundo os requisites de carga 
diaria dos sistemas eletricos do Paraguai 
e do Brasil. Os tres pafses velarao pelo 
cumprimento dos parametres acordados." 

28. A prop6sito, cumpre recorder, apesar de ser 
evidente, que o numero de maquinas, como tal, de 
uma usina a montante, niio tern qualquer reper
cussiio a jusante, dependendo essa repercussao da 
forma em que forem elas operadas. 0 que real
mente interessa a jusante e a operac;:iio da usina 
a montante, questiio que havia ficado perfeitamen· 
te esclarecida atraves da figura: flexibilldade de 
operac;:iio, limitada por parametres de navegac;:ao. 

29. Tanto isso e verdade que o ponto referente 
ao numero de turbinas nao figurava entre os que 
foram apresentados pelos representantes brasilei
ros quando da Reuniiio do Grupo de Redac;:iio, no 
Rio de Janeiro. Naquela ocasiao, como e sabldo, 
solicitou a Delegac;:ao arqentina a inclusiio dessa 
materia, propondo que o dlspositivo correspondente 
consagrasse a figura do "numero de maquinas ins·
taladas", referencia que nao foi aceita pelo BrasH 
e pelo Paraguai. Diante do impasse criado, solicl
tou a Representac;:iio argentina urn intervalo, ap6s 
o qual apresentou a proposta que fol inserida na
quele documento e aceita justamente por se referir 
nao as maqulnas instaladas, - 0 que, nao tendo 
repercussao a iusante, e materia de competencia 
exclusive dos Estados s6clos em ltaipu - mas 
sim as maquinas em operac;:io. 

30. 0 que o Governo brasileiro nao chegou a 
compreender fol o fato de que, havendo a questao 
sldo satlsfatoriamente resolvida no Rio de Janeiro, 
atraves de uma f6rmula raclonal proposta pela pr6-
pria Representac;:ao argentina, tenha o assunto sido 
apresentado. posteriormente, nao como uma solu· 
c;:iio, mas como urn problema pendente, que exi· 
qlria reformulac;:iio de todo o contexto dos l'lnten
dimentos. 

31. E indubitavel, pois, como se ve pela leitura 
dos paragrafos anteriores, que o espfrito das pro
pastas argentinas tende a modiflcar o cerne mes
mo do acoroo que e: cota de Corpus versus flexi
bilidade de operac;:iio de ltaipu por cota de Corpus 
versus numero de turbines em ltaipu. 

32. E fundamental, na negociac;:iio de todo acordo 
internacional, ter permanentemente presente, de 
urn !ado, o que e principal e o que e acess6rio 
e, de outro, qual e a essencia do entendimento, 
da transac;:ao, isto e, as materias em relac;:iio as 
quais ha uma concessao reciproca para se chegar 
ao ponto de equilibria. Nos entendimentos que se 
vinham levando a cabo, esses dais aspectos pare
clam estar perfeitamente definidos. 

33. Esses comentarios sao pertinentes, pols ex
plicam tambem quai·s esdarecimentos, prestados 
durante as reunioes tripartites realizadas em As
sunciio, condicionavam realmente o acordo a ser 
atingido e quais estariam eventualmente sujeitos 
a adaptac;:oes poster! ores. Os dados fomecidos 
durante as referidas reunioes permitiram as partes 
conhecer perfeitamente as linhas gerais e os deta
lhes do projeto de ltaipu e dos desenhos ja exe
cutados em relac;:iio a Corpus. Niio poderiam impe· 
dir, entretanto, em relac;:iio a cada empreendimento, 
que seus s6cios modificassem, de acordo com ne
cessidades tecnicas supervenientes, pontos que 
niio dizlam respeito diretamente a equac;:iio funda
mental que se estava elaborando, ou seja, que nao 
tivessem repercussiio no outro aproveitamento, 
como e o caso do numero de maquinas instaladas 
em ltaipu. 

34. As presentes considerac;:oes niio abrangem 
todas as sugestoes apresentadas no substitutive 
argentino. Centram-se nas mais importantes e que, 
por sl, desvirtuam totalmente o documento do Ella 
de Janeiro. 

35. As modificac;:oes sugeridas, com efeito, trans
formariam o documento do Rio de Janeiro, que 
representava urn ponto de equilibria entre os inte
resses de ltalpu e de Corpus e urn consenso tri
partite a que se chegou ap6s exaustivas negocia• 
coes - s-imbolizado na sua rubrica por todos os 
que participaram daquela redac;:ilo - em urn pro
jato unilateral que poderia ter sido apresentado 
no infcio das conversac;:oes, como posic;:ilo ideal de 
uma das Partes, mas nunca na fase adiantada em 
que se encontram as negoclac;:oes. 

36. Revelam essas sugestaes que niio forem leva
das em conta ou compreendidas as vantagens ex
cepcionais que o Brasil estava disposto a conceder 
a Corpus, permitindo-lhe que sua potencia insta
lada passasse de 2.664 MW a 4.410 MW, com urn 
aumento de 1 . 746 MW. 

37. Demonstram, por outro I ado, que se perdeu 
a noc;:ao da equac;:ao fundamental que, Inclusive, 
era a iustificac;:iio mesma do acordo a que se teria 
chegado. 

38. Dentro do espfrito de colaborac;:ao fraterna 
que o Brasil tlmbra em imprlmir as relac;:oes com 
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OS demais pafses, nao Se pode deixar de lamentar 
essa volta atras, que nao seria possfvel prever 
ap6s a Reuniao do Rio de Janeiro e os entendi
mentos mantidos entre os Chanceleres dos tres 
paises em Punta del Este, durante a recente Reu
niao da Bacia do Prata. 

39. Ouanto a Hidreletrica de ltaipu, o acordo que 
se estava negociando lhe seria util mas nao lhe e 
essencial, uma vez que aquele aproveitamento foi 
projetado, esta sendo construfdo e podera ser ope
rado estritamente dentro do que estatui a Decla
racao de Assuncao sabre o Aproveitamento dos 
Rios lnternacionais. 

40. 0 Governo brasileiro, diante do expos to, julga 
de seu dever, inclusive com o objetivo de posslbi
litar resultados mais eqOitativos no futuro, decla
rar que retira sua concordancia com a cota de 
105m em Corpus. 

comunicado de 9 de marc;o 

As 10,00 horas do dia 6 de marco corrente, o Em~ 
baixador da Argentina entregou ao Secretario-Geral 
das Relacoes Exteriores um memorandum, com 
algumas observacoes, como ass'inala, dos fatos 
ocorridos nas ultimas semanas, no quadro das ne
gociat;5es sobre ltaipu e Corpus, acompanhado de 
um "Anexo". 

2. Contrarlamente ao que afirma o memorandum 
argentino, o Governo brasileiro ateve-se rigorosa
mente, ao divulgar o aide-memoire de 19 de feve
reiro ultimo, a pratica diplomatica, pols o Embai
xador do Brasil em Buenos Aires, ao entregar o 
referido documento ao Subsecretario das Relac;5es 
Exteriores da Republica Argentina, .informou-o da 
decisao do Governo brasileiro de dar~lhe divulga
cao, bem como ao "Documento do Rio de Janeiro" 
e ao substitutive argentino. A mesma atividade, 
entretanto, nao foi seguida pelo Embaixador da 
Argentina na entrevista que manteve com o Secre
tario-Geral das Relacoes Exteriores, ao qual nada 
adiantou a respeito das intenc;oes de seu Governo. 

3. A Chancelaria brasileira deplora o tom e os 
termos em que foram redigidos os referidos do
cumentos argentinas, que nao condizem com os 
usos diplomaticos, nem com a cordialidade que 
preside as relacoes entre pafses vizinhos e amigos. 

4. Como foi dito no alde-memoire de 19 de feve
reiro ultimo, o intuito do Governo brasileiro foi 
exclusivamente o de esclarecer a questao. Foi 
escolhida a via da comparac;ao entre: o projeto 
de acordo, rubricado no Rio de Janeiro; os tres 
pontos tratados em Punta del Este; e a proposta 
de "Revisao e Complementacao do Documento do 
Rio de Janeiro", de modo a evltar interpreta<;:5es 
subjetlvas. 

5. Apesar da linguagem utilizada no memorandum 
da Chancelaria argentina e em seu Anexo, desde 
logo pode o ltamaraty neles identificar pontos po-
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sitivos que se aproximam das posi<;:oes defendidas 
pelo Brasil. entre os quais: 

a) "A Argentina nunca questionou o numero 
de turbinas a instalar-se em ltaipu" (para
grato 5.0 do memorandum); 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

k) 

I) 

m) 

"Nao ignora, outrossim, que nao e do sim
ples fato da potencia instalada que podem 
resultar prejuizos sensfveis" (idem); 

"A Argentina nao deseja montar nenhum 
esquema tripartite para a execuc;ao de tal 
operac;ao" (referindo-se ao enchimento de 
ltaipu, paragrafo 7.0 do memorandum); 

"A cifra a acordar" (para o enchimento) 
"se sup5e sera inferior ao caudal normal" 
(idem); 

"Entende que o que se procurou nos ulti
mos dois anos e a conciliac;ao de interes
ses concretes, para obter o melhor bene
ficia para cada Estado no aproveitamento 
de seus rewrsos" (paragrafo 11 do me
morandum); 

"Considera superados pelos fatos os de
bates em materia de principia no que se 
refere a negociac;ao a respeito de Corpus 
e ltaipu" (idem); 

"Nao se propoe interferir de nenhuma for
ma em questoes que sao da competencia 
exclusiva da soberania brasileira ou de 
qualquer outro pais" (idem); 

"Tampouco se prop5e qualquer ingerencia 
em tudo o que corresponds a materia de 
natureza bilateral entre o Brasil e o Para
guai, determinadas pela construcao ou 
operacao da us ina de ltaipu" (idem); 

Reconhece o "indubitavel avanco que se 
registrou no curso das negociac;oes que a 
Argentina propos e que o Brasil e o Para
guai aceitaram" (paragrafo 12, memo
randum); 

Reconhece que a possibilidade de efetuar 
a obra de Corpus, "conciliando os interes
ses de todos depende de um acordo tric 
partite" (idem) ; 

"Nada do que resolvam a Argentina, o 
Brasil e o Paraguai podera ter vigencia 
alem de sua competencia juridica ou de 
sua jurisdi<;:ao territorial" (paragrafo 4.0 do 
anexo); 

Com referencia a operacao de ltaipu de 
forma tripartite, afirma que "e evidente 
que jamais a Argentina se proporia seme
lhante objetivo desnecessario" (paragrafo 
6.0 do anexo); 

Quanta ao enchimento, considera razoavel 
"prever que seus detalhes terao que a jus-
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tar-se as condic;:oes hidrol6gicas do ano 
em que se realize" (paragrafo 7.0 do 
anexo); 

n) Com relac;:ao a cooperac;:ao que podera 
prestar ltaipu, durante a construc;:ao de 
Corpus, manifesta que "a Argentina nao 
impoe nada, uma vez mais. Sugere que 
se preste cooperac;:ao na construc;:ao de 
Corpus, tanto em materia de informac;:ao 
como de retenc;:ao de caudais em determi• 
nadas hip6teses. Obviamente, se is so nao 
e possivel, nao pod era ser executa do" 
(paragrafo 8.0 do anexo); 

o) "Todo o texto do Rio de Janeiro esta sob 
o signo e dentro do ambito do Tratado da 
Bacia do Prata" (paragrafo 9.0 do anexo); 

p) Sobre navegac;:ao, "a Argentina prefere 
fazer remlssao, na pratica, ao disposto no 
artigo 11 do anexo B do Tratado de ltaipu 
e a Nota Reversal sobre Navegac;:ao subs
cr·ita entre os dois Govemos do Brasil e 
do Paraguai por ocasiao da asslnatura do 
referido Tratado" ... , para a execuc;:ao das 
obras respectivas • quando seja, obviamen
te, oportuno" (paragrafo 10 do anexo); 

q) "A Argentina coincide em que o ambito 
de aplicac;:ao do acordo e o que corres
ponde a area de influencia das obras de 
ltaipu e Corpus" ( paragrafo 1 do anexo); 

r J "Nao se considera que os pontos de vista 
argentinas tenham validade indiscutivel 
para o Brasil e o Paraguai. Sao temas 
abertos a discussao, nenhum dos quais 
apresenta particular dificuldade para seu 
tratamento" (paragrafo 15 do anexo). 

6. 0 memorandum e seu Anexo continuam sen do 
analisados minuciosamente. 

declara~oes de clovis ramalhete 

Comunicado do ltamaraty a 
lmprensa, divulgado em Brasilia, 

em 12 de mart;o de 1979: 

As declarac;:oes atribufdas ao Senhor Cl6vis Rama
ihete, no que se refere as nac;:oes amigas da Gra
cia e do Ira, nao refletem sentimento ou ponto de 
vista algum do Governo atual, ou do que assumira 
suas func;:oes a 15 do corrente. 
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a despedida do embaixador 
das filipinas 

Dos discursos do Secretarlo-Geral 
das Rela~oes Exterlores, 

Dario Moreira de Castro Alves, e 
do Embaixador das Filipinas, Emilio 

Dimayuga Bejasa, no Palacio ltamaraty 
de Brasilia, em 5 de mar~o de 1979, 

por ocaslio da solenldade de despedida 
do Embalxador filipino, que deixou suas 

fun~oes em Brasilia: 

o secretario-geral 

"Ao final de tres a nos de proffcua atividade a frente 
da missao filipina em nosso pafs, Vossa Excelen
cla, estou certo, deixa o Brasil consciente dos mui
tos beneffclos recfprocos resultantes do estreita
mento das relacoes entre nossos Governos e povos 
nesse perfodo. Cabe ressaltar o significado dessa 
aproximacao. fruto do nosso firme prop6sito de 
fazer prevalecer sobre a distancia geografica e 
vontade comum de realizarmos as aspiracoes que 
compartilhamos como paises em desenvolvimento. 

E fora de duvida a crescente interdependencia entre 
todos os povos do globo para a consecucao de seus 
objetivos nacionais, tornando cada vez mais pre
sente a necessidade do dialogo entre os Governos. 
Sob esse prisma, o born relacionamento entre 
nossos dois paises constitui uma evidencia da 
potencialidade das iniciativas nesse sentldo. 

Em sua atlvidade diplomatica, o Brasil e as Fili
pinas se aproximam, antes de tudo, pelo carater 
pacffico e construtivo das respectivas atuacoes. 
Temos respondido com serena objetividade as 
constantes e muitas vezes dramaticas evoluc;:oes 
do panorama internacional, propugnando pelo res
peito a autonomia e soberania de cada pais como 
urn imperativo para a perfeita realizac;:ao dos inte
resses nacionais. Buscamos a cooperac;:ao, antes 
que a confrontac;:ao; a conciliac;:ao, em Iugar da 
radlcallzac;:iio. 

Cabe-nos, por outro lado, estar atentos as opor
tunidades de cooperayao no plano bilateral. 0 nos
so crescente intercamblo comerclal e as recen
tes iniciativas objetivando a transferencia de co
nhecimentos tecnicos no campo da siderurgia e 
dos recursos energeticos constituem indfclos pro
missores do multo que se pode ainda realizar em 
variados setores de interesse mutuo. Estou certo 
de que o trabalho desenvolvido por Vossa Exce
lencia ao Iongo desses anos sera inspiracao e es
timulo para os que lhe sucederem na representa
c;:ao do Governo filipino no Brasil. 

Senhor Embaixador, 

A certeza de que teremos sempre em Vossa Exce
lencia urn verdadeiro e dedlcado amigo do Brasil 
e a compensac;:ao que nos fica para o sentimento 
de perda que nos traz a sua partida. Em reconhe
cimento aos servic;:os prestados em favor de urn 
relacionamento cada vez mais intenso entre nos
sos pafses, o Senhor Presidente da Republica hou
ve por bern agraciar Vossa Excelencla com a Gra
Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sui, que 
tenho o prazer de entregar-lhe neste momento." 

o embaixador 

"Deixo o Brasil com profundas impressoes da sua 
dimensao continental, sua abundancla e variedade 
de recursos naturals, seu avanc;:ado grau de pro
gresso e desenvolvimento, todos apontados para 
a certeza de que em alguns anos irao atingir o 
seu Iugar de direito como potencia mundial, o 
primeiro da America do Sui. 

E como diplomata de carreira poderia fazer a ob
servac;:iio de que tenho sido privilegiado nesses 
tres anos, em observar o profissionalismo da diplo
macia brasileira, da sua habilidade e grande su
c£sso. 

Tendo dito essas coisas com toda a sinceridade da 
minha pessoal saudac;:ao ao Brasil e ao seu povo, 
slnto-me pesaroso de que, como Vossas Excelen
cias devem ter notado, admirando e gostando des
se pais, a lingua portuguesa e eu nao temo-nos 
entrosado como deverfamos. Meu melhor portu-
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gues e bern quebrado e o pior, urn desastre. Sen
do assim, com a indulgencia de Vossas Excelen
cia, irei continuar na lingua que nos e estranha a 
ambos, mas que se tornou a nova lingua das rela
c;oes internacionais. 

Eu estou profundamente honrado em estar com 
voces hoje, para participar desta cerimonia no 
momenta em que minha missiio no Brasil chega 
ao final. 

Nos tres anos em que eu estive aqui, tern havido 
uma grande aproximac;iio entre as Filipinas e o 
Brasil, uma evoluc;iio de urn natural e tranquilo 
relacionamento de amizade e cooperac;iio. Nada es
petacular, nenhum empecilho ou obstrw,:iio que 
tenha sido manchete de jornal ou comentario de 
editorial - pelo contnkio, urn tirme incremento 
dos contatos pessoais entre nossas respectivas 
autoridades e nossos representantes em Nova 
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York, em Genebra e em qualquer Iugar, a UNCTAD 
e o Grupo dos 77 tern se encontrado. Eu, de minha 
parte, tenho estado apto para contar com a infali
vel cortesia, gentileza e cooperac;iio das autorida
des brasileiras aqui e, particularmente, das auto
ridades do lrtamaraty em todos os nfveis. 

0 Governo brasileiro gentilmente decidiu, deu-me 
esta valiosa e prestigiosa condecorac;iio, pela qual 
eu transmito a Vossa Excelencia e, atraves de 
Vossa Excelencia, ao Ministro de Estado das Rela
c;oes Exteriores, Antonio F. Azeredo da Silveira, 
e a Sua Excelencia o Presidente da Republica Fe
derativa do Brasil, os meus profundos agradecl
mentos. E menos urn tributo a mim do meu tra
balho e mais uma indicac;ao da importilncia que 
o Governo brasileiro atribui as suas relac;oes com 
as Filipinas, a qual eu asseguro que meu Governo 
retribui da mesma forma a respeito das nossas 
relac;oes." 
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governo brasileiro envia pesar 
pelo falecimento de nelson rockefeller 

Mensagens do Presidente Ernesto Geisel 
e do Chanceler Azeredo da Silveira a 
Senhora Happy Roc'kefeller e ao Senhor 
David Rockefeller, em 28 de janeiro de 1979: 

do presidente a senhora 
happy rockefeller 

Pe~;o que receba os sentimentos de profunda pesar 
que lhe envio, em meu nome proprio e no do Go
verna e do povo brasileiro, pelo falecimento do 
Vice-Presldente Nelson Rockefeller. A dedica<;:ao 
de seu marido a causa do born entendlmento con
tinental e da crescenta ·intensifica<;:ao das boas 
rela~;oes entre o Brasil e os Estados Unidos da 
America sera sempre recordada por n6s. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

do presidente ao senhor 
david rockefeller 

Rogo receber e transmitir a toda a familia Rocke
feller o sentimento de pesar com que o Governo 
e o povo brasileiros receberam a noticia do fale
cimento do Vice-Presidente Nelson Rockefeller. 
Os esfor<;:os de Nelson Rockefeller em favor do 
pan-americanismo e das boas rela~;oes entre o 
Brasil e os Estados Unidos nao serao por n6s es
quecidos. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

do chanceler a senhora 
happy rockefeller 

Minha mulher e eu sentimos profundamente o fa
lecimento de Nelson, de quem guardamos tao boas 
e pr6xlmas recordagoes. Pe<;:o que receba os nos
sos sentimentos de pesar e a expressao de nossa 
amizade. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relagoes Exteriores do 
Brasil 

do chanoeler ao senhor 
david rockefeller 

As manifesta<;:oes de pesar expressas em nome 
do Govemo e do povo brasilelros pelo Presldente 
Ernesto Geisel quero acrescentar os sentimentos 
pessoais meus e de minha mulher, que pego rece
ber e transmitir a toda familia Rockefeller. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relac;:oes Exteriores do 
Brasil 

a elei~iio de haroldo valladiio 
para presidente da comissao 

juridica inter-americana 
Telegrama do Chanceler Azeredo da Silveira 
ao Professor Haroldo Valladiio, 
enviado em 1.0 de fevereiro de 1979: 

Congratulo-me com o prezado amigo pela sua elei
<;:iio para a Presidencia da Comissao Jurfdica Inter
americana, elei<;:ao que atesta o reconhecimento 
internacional de suas elevadas qualifica<;:oes de 
jurista, as quais multo honram ao Brasil. 

Antonio F. Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Rela<;:oes Exteriores 
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guin&bissau agradece ao brasil 
empenho por seu desenvolvimento 

Mensagem do Embaixador da Guine-Bissau 
nas Na~oes Unidas, Gil Fernandes, a Mlssio 
Permanente do Brasil junto a ONU, 
divulgada pelo Palacio ltamaraty de 
Brasilia, em 6 de fevereiro de 1979: 

Caro Colega: 

Em nome do meu Governo gostaria de manifestar 
a V. Exa. os nossos agradecimentos por terem 
co-patrocinado a resoluc,:iio A/RES/33/124, intitula
da "Assistencia a Guine-Bissau •. 

A adoc,:iio unanime da dita resoluc,:iio no passado 
mes de dezembro foi possivel devido ao apoio 
crucial da Delegac,:iio Brasileira, apoio esse que 
demonstra vosso interesse no desenvolvimento 
economico da Guine-Bissau. Estamos clentes que 
a implementac,:iio desta resoluc,:ao contribuira con
sideravelmente para o desenvolvimento economlco 
do nosso Pais. 

Aproveito a oportunidade para expressar os meus 
desejos de continuac,:ao de boas relac,:oes entre 
nossos Paises e para reiterar os meus protestos 
da mais alta considerac,:ao e estlma. 

Gil Fernandes 
Embaixador Extraordinario e Plenipotencil3rio 
Representante Permanente junto as Nac,:oes Unidas 

governo brasilelro envla mensagem 
ao prlmeiro-ministro do iri 

Mensagem do Presldente Ernesto Geisel 
ao Primelro-Ministro do lri, Mehdl Bazargan, 
envlada em 14 de feverelro de 1979: 

A Sua Excelencia o Senhor Mehdi Bazargan 
Primeiro-Ministro do Ira 

Tenho a honra de me dirigir a Vossa Excelencia 
para apresentar-lhe, em nome do Governo brasi-
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leiro, cumprimentos pela sua assunc,:iio ao cargo 
de Primeiro-Ministro do Ira. 

Ao formular a Vossa Excelenoia votos pelo exito 
de sua administrac,:ao, desejo expressar-lhe a dis
posic,:ao do Governo brasileiro de manter com o 
Governo chefiado por Vossa Excelencia as melho
res relac,:oes de amizade e cooperac,:iio, em beneff
cio mutuo de nossos povos. Alta considera<;iio. 

Ernesto Geisel 
Presidente da Republica Federativa do Brasil 

chanceler de cabo verde manda mensagem 
de agradecimento a azeredo da silveira 

Mensagem do Ministro dos Neg6cios 
Estrangeiros de Cabo Verde, Abilio Duarte, 
ao Chanceler Azeredo da Silveira, divulgada 
pelo Palacio ltamaraty de Brasilia, em 
20 de fevereiro de 1979: 

S. Exa. Chanceler Azeredo da Silveira 
Ministro de Estado das Relac,:oes Exteriores 
Republica Federativa do Brasil Palacio ltamaraty 
Brasilia 

Momenta regressa do Brasil delegac,:ao cabo-ver
diana chefiada pelo Secretario-Geral Neg6cios Es
trangeiros, quero por este meio exprimir V. Exa. 
em meu nome pessoal e no do meu Governo sin
ceros agradecimentos pelo caloroso acolhimento 
reservado autoridades brasileiras, pelo apre<;o e 
simpatia demonstrada V. Exa. colaboradores con
tribuindo assim para exito vis ita. Convencido que 
essa assinalara mais urn passo firme consolidac,:ao 
<::ordiais lac,:os de amizade cooperacao que unem 
nossos dols povos e paises, queira aceitar, Exce
lencia, os sentimentos da minha grande estima e 
considerac,:ao. 

Abilio Duarte 
Ministro dos Neg6cios Estrangeiros Republica 
Cabo Verde 
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oito bolsistas estrangeiros 
no instituto rio-branco 

0 lnstltuto Rio-Branco admitiu, para o ano de 1979, 
oito bolsistas estrangeiros, de paises da Africa e 
da America Latina, no primeiro ano do Curso de 
Prepara<;ao a Carreira de Diplomata. Eles ja inicia
ram seus estudos juntamente com 50 alunos bra
sileiros aprovados no ultimo vestibular em meados 
do a no passado. Os atuais bolsistas sao proceden
tes da Bolivia, Cabo Verde, Costa Rica, Guine
Bissau, Panama, Uruguai e Venezuela. A eles se 
juntam ainda quatro outros bolsistas que, durante 
1979, farao o segundo e ultimo ano do curso do 
lnstituto e sao oriundos de Barbados, Bolivia, Costa 
do Marfim e Equador. 

tv polonesa 
mostra o brasil 

Ao encerrar-se 1978 a televisao polonesa apresen
tou um programfl sabre o Brasil, mostrando as 
principais cidades do pars, a usina de ltaipu, a 
regiao amaz6nica e a rodovia Transamaz6nica. 
0 documentario focalizou o grande desenvolvimen
to alcan<;ado pelos brasileiros nos ultimos anos e 
acentua, com especial destaque, que o Brasil e 
hoje o principal parceiro comercial da Pol6nia den
tre os paises em desenvolvimento. 0 programa 
fez tambem referencia as Ultimas elei<;oes parla
mentares e ao processo brasileiro de abertura po
litica. 

china adota novo esquema fonetico 
para tradu~iio de documentos 

0 Governo da Republica Popular da China colocou 
P.m vigor no dia 1.0 de janeiro de 1979 o novo 
esquema fonetico chines para a romaniza<;ao de 
names de pessoas e localiza<;ao daquele pais quan
do da tradu<;ao de seus documentos diplomaticos. 
Segundo a nota circular do Ministerio dos Neg6-
cios Estrangeiros da China, a mudan<;a na grafia 
dos names e localidades geograficas nao afeta a 
validade legal dos documentos diplomaticos ante-

rio res de sse pafs. Acrescenta tambem que os pas
saportes chineses e certificados ja emitidos com 
a antiga gratia continuarao a ser usados ate que 
cesse sua va~ idade. 

homenagem ao presidente da 
sociedade teuto-brasileira 

0 Embaixador do Brasil na Republica Federal da 
Alemanha, Jorge de Carvalho e Silva, compareceu, 
no dia 17 de janeiro de 1979, em Bonn, a recep<;ao 
oferecida em homenagem ao presidente da Socie
dade Teuto-Brasileira, professor Hermann M. Geor
gen, autor de varios trabalhos e monografias dedi
cades ao Brasil. A testa foi realizada na Sociedade 
Parlamentar e a ela compareceram numerosos 
deputados federais daquele pais, o Primeiro Con
selheiro da Nunciatura, o representante do Gardea! 
de Colonia, alem de empresarios e personalidades 
alemaes. 0 professor Georgen lecionou em varias 
universidades brasileiras, entre 1941 e 1954, perio
do em que esteve refugiado no pais, tendo tra
balhado incansavelmente pelo melhoramento das 
rela<;oes entre o Brasil e a Republica Federal da 
Alemanha. 

mo~ambique recebe 
locomotivas do brasil 

0 Governo de Mo<;ambique recebeu, no dia 13 de 
janeiro de 1979, quatro locomotivas fabricadas no 
Brasil da linha "GE" correspondentes a primeira 
remessa de uma encomenda de 25 maquinas, feita 
por aquele pais. 0 desembarque foi efetuado 
atraves do porto de Maputo e presenciado pelo 
presidente da Diretoria Nacional dos Portos e Ca
minhos' de Ferro, Alcantara Santos. pelo Encarre
qado de Neg6cios do Brasil em Maputo e altos 
funcionarios do Ministerio dos Transportes e Co
munica<;:oes de Mo<;:ambique. 

A compra das 25 locomotivas, fabricadas pela GE 
do Brasil. e a maior transa<;:ao comercial feita por 
Mo<;:ambique des de a sua independencia. 0 valor 
total da opera<;:ao ultrapassa 17 milhoes de d61a
res. tendo sido tambem a maior exporta<;:ao de 
maquinas dessa natureza ja realizada pelo Brasil. 
As autoridades daquele pais estao ultimando pre
paratives para colocar em funcionamento as loco
motivas brasileiras. 
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troca de notas sobre acordo para utilizac;:ao de estac;:oes costeiras e de navios 
troca de notas sobre convenio de assistencia recfproca para a repressao do trafico 
ilfcito de drogas que produzem dependencia 

brasil e senegal desenvolvem colabora~tao nas areas de cinema, radio 
e televisao 

acordo, por troca de notas, entre o brasi,J e o senegal, para cooperac;:ao nas areas de 
cinema, radio e televisao, assinado pelo chanceler azeredo da silveira e pelo ministro 
dos negocios estrangeiros do senegal, moustapha niasse 

acordo sobre coopera~tao economica e industrial brasil-dinamarca 

acordo entre o brasil e a dinamarca sobre cooperac;:ao economica e industrial, assinado 
em brasilia pelo chanoeler azeredo da silveira e pelo embaixador dinamarques, richard 
wagner hansen 
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os acordos entre o brasil e a republica de cabo verde 

acordo de cooperacao cultural 
tratado de amizade e cooperar;:ao 
troca de notas sabre previdencia social 

ratificado o convenio de sanidade animal em areas da fronteira brasil-bolivia 

ata da cerimonia de troca dos instrumentos de ratiticacao do convenio de sanidade 
animal em areas de fronteira entre o brasil e a bolfvia 

brasil e venezuela ass,inam acordo para dispensa de vistos em passaportes 
diplomaticos 

acordo, por troca de notas, entre o brasil e a venezuela, para dispensa de vistas em 
passaportes diplomaticos, assinado pelo embaixador brasilelro em caracas, david silveira 
da mota jr. e pelo ministro venezuelano das relacoes exteriores, simon alberto consalvi 

modificado o anexo b do tratado de itaipu 

acordo, par troca de notas, entre o brasil e o paraguai, para efetivar modificar;:oes 
tecnicas nas obras descritas no anexo b do tratado de itaipu, assinado pelos chanceleres 
azeredo da silveira e alberto nogues 

guiana e equador depositam instrumento de ratifica~ao do tratado 
de coopera~ao amazonica 

ata assinada com a guiana 
ata assinada com o equador 

comunicados e notas 
em vigencia dais acordos entre o brasil e o peru 
governo argentino envia emissario a brasilia para tratar de itaipu e corpus 
as conversar;:oes tripartites sabre itaipu e corpus 
declarar;:oes de clovis ramalhete 

excertos e enfases 
a despedida do embaixador das fillpinas 

mensa gens 
governo brasileiro envia pesar pelo falecimento de nelson rockfeller 
a eleir;ao de haroldo valladao para presidente da comissao juridica interamericana 
guine-bissau agradece ao brasil empenho par seu desenvolvimento 
governo brasileiro envia mensagem ao primeiro-ministro do ira 
chanceler de cabo verde manda mensagem de agradecimento a azeredo da silveira 

noticias 
oito bolsistas estrangeiros no institute rio-branco 
tv polonesa mostra o brasil 
china adota novo esquema fonetico para tradur;:ao de documentos 
homenagem ao presidente da sociedade teuto·brasileira 
mor;:ambique recebe locomotivas do brasil 
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